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DIREITO CIVIL IV – 1° BIMESTRE 

Professora: Débora Vanessa Cáus Brandão 

 
 
Bibliografia: qualquer uma desde que atualizado 
 
Provas: testes, discursivas, reflexões. Todas! Sem consulta. Matéria cumulativa. 
Assunto – ler a CF, a Legislação do assunto e manual. 
 
 

História das codificações Civis Brasileiras 

 
Brasil – 22/04/1500 
Se torna uma colônia de Portugal 
Dom Manuel, o venturoso (rei de Portugal) 
Ordenações do Reino (essas eram as regras que seguiam, as regras de Portugal) 
 
“Independência ou Morte” – 22/09/1822 
Para um país ter independência, precisa de uma legislação própria, ai D. Pedro publica um Decreto em 1823 
dizendo que as leis civis e criminais precisam ser criadas o mais rápido, mas acabou surgindo as regras comerciais. 
 
Teixeira de Freitas: sempre baseado nas ideia de Conte elabora o esboço. 
Congresso rejeita. 
Rejeitado aqui no Brasil, mas chegou à Argentina (Vellesarceges). 
 
Coelho Rodrigues: apresenta um projeto, manda para o Congresso e rejeita. 
 
Clovis Beviláqua: em 1899 apresenta um projeto, foi aprovado em 1900, 1916 é promulgado e 1917 vigência. 
Um código patrimonial, individualista e rural. Era um código que era feito para o homem que era proprietário. 
 
Caio Mário: apresenta um anteprojeto. Rejeitado 
 
Orlando Gomes: apresenta. Rejeitado. 
 
Miguel Reale: nomeado como Presidente da Comissão Sistematizadora do Anteprojeto do Código Civil Brasileiro. 
Ele não escreveu e sim foi presidente da comissão. 
O Miguel teve uma turma que trabalho com ele, explicando que partiria da Dignidade ds Pessoa humana, 
chegando nos 3 princípios que dão os valores do CC (Eticidade, Sociabilidade e Operabilidade). 
 
Temos duas partes no Código Civil: Parte Geral e Especial. 
Miguel designou a comissão. Dizendo que a parte geral será cuidada pelo Prof. Jose Carlos Moreira Alves. 
 
CF 1988 – Álvaro Village Azevedo 
 
2002 – Promulgado o Código Civil 
 

01.03.2013 

 

Princípio da autonomia da vontade ao princípio da autonômica provada. 

 
Não falamos mais em autonomia da vontade desde o sec. 19. 
 
- Feudo 
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- Burguesia: Estado Absolutista -> todos os indivíduos pedem para que o Estado cuide de seus assuntos, a 
organização política administrativa, e deixem que eles mesmos se autorregularem. 
-Revoluções: buscando igualdade, liberdade e fraternidade. Relações equilibradas e etc. 
- Agora volta quem lutou por sua liberdade pede ao Estado para voltar e proteger o mínimo. Intervir nas relações 
para ao menos os indivíduos conseguir o mínimo para sobreviver. Passamos, então, do Estado Liberal para o 
Estado Wellfare State (vem para proporcionar a pessoa o Estado do bem Estar social), sendo que lá atrás 
contratava o que eu queria, com quem eu queria, para constituir os direitos. 
- Constituição mexicana e depois de Weimar. 
 
Agora temos o estado para regular tudo que é necessário para garantir os direitos mínimos (jornada de 8h de 
trabalho...) de sobrevivência com dignidade. 
 
Vemos aqui a mudança do principio da autonomia da vontade para princípio da autonomia privada (princípios de 
direitos e das normas constitucionais). 
 

06.03.2013 

 
Direito de Família: complexo de normas que regulam a celebração do casamento, sua validade e os efeitos que 
dele resultam as relações pessoais e econômicas do matrimonio, a dissolução deste, a união estável, relação de 
pais e filhos, o vinculo de parentesco e os institutos complementares de tutela e curatela. (Maria Helena Diniz) 
 
Analisando os conteúdos: direito matrimonial, direito convencional, direito parental e direito assistencial. 
 
Família nuclear: Pais e filhos – Família Monoparental 
                              Conviventes e a prole – união estável 
                              Cônjuges e a prole  - casamento 
 

Família Lata: cônjuges e filhos, parentes em linha reta ou colateral afins ou naturais 
 
Cunhado é parente? Sim. 
Irmão – parente na linha colateral, pois não descende você, mas tem um ancestral em comum (papais) 
 
Afinidade: é o vinculo que liga um cônjuge aos parentes do outro cônjuge. Meu sogro, minha sogra, meu cunhado 
ou cunhados, todos são afins de mim (rs) e eu afim deles (rs). 
 
Natural: consanguinidade. 
 
Civil: vem em razão da lei. Adoção. É o que surgir da adoção. Na prática é tudo igual como um filho legítimo 
 
Família amplíssima: todo mundo mais os agregados. Todos os indivíduos ligados pelos vínculos de afinidade e 
consanguinidade, incluindo estranhos.  A convivência faz com que a pessoa se trone da pessoa.  
 
Ex: babá foi contratada para essa função, mas depois a criança cresce e a babá perdeu suas funções, mas ainda 
continua lá. 
 
Espécies de família: matrimonial (baseada no casamentos); não matrimonial (oriunda de outras relações 
extraconjugais); monoparental e adotiva: 
 

Caracteres da família 

 

Biológico: agrupamento natural por excelência. Nasce, se reproduz, morre. 
Psicológico: a família possui um elemento espiritual, é o amor familiar. 
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Econômica: família contem condições que possibilitam o homem ter os elementos necessários a sua realização 
material, espiritual e intelectual. 
Político: a família é a base da sociedade. 
Jurídica: é uma estrutura orgânica regida por normas jurídicas, cujo conjunto constitui o direito de Família. 
 

Natureza jurídica do Direito de Família 

 

Extrapatrimonial: trabalha com valores pessoais, bens pessoais e assim o patrimônio vem em um momento 
posterior. 
É personalíssimo, irrenunciável, não se subordina a termo ou condição. Não pode haver um casamento por 
condição, é um ato puro e simples. 
 
As normas de Direito de família são cogentes, de ordem publica. Os valores que envolvem a família, não são 
valores comuns. Estamos diante de direitos-deveres. Tenho direito de viver com meus filhos, mas tenho dever de 
educá-los. 
 
Princípio da mínima intervenção estado: minimamente, mas intervém. 
 

Importância do Direito de Família 

 

1988: em vez de colocarmos as coisas no código, criamos lei para que esgotem determinado assunto = 
microssistema. 
Qual problema disso: trabalham para esgotar o assunto, dar um visão mais humana, mas o grande problema é a 
unidade, pois quando o microssistema precisa conversar com outra legislação vai mal. As vezes um assunto é 
contra o outro. 
 
Despatrimonialização: com a constitucionalização do Direito Civil, este ramo passou a ser muito mais 
humanizado, deixando de tutelar só o patrimônio para tutelar a pessoa humana. Despatrimonalizo o direito civil, 
solidarizo as relações. 
 
Solidarização 
 
O código diz que nosso valor é aquilo que somos e não o que temos. 

1° ser 

2° ter 

Pessoas humanas = sujeitos – co-gestão. 
 
“O grupo de direitos fundamentais atua como um núcleo, ao redor do qual se pretende que gire o Direito Privado; 
um novo sistema solar, no qual o Sol seja a pessoa” (Lorenzetti). 
 
Assim as coisas devem existe em razão da pessoa humana e não das coisas. 
 
Antigamente: tínhamos o código baseado no individualismo. 
Agora temos os princípios de sociabilidade, eticidade, operabilidade e atividade em oposição ao status. 
 
Sociabilidade: valores coletivos devem prevalecer sobre os indivíduos, porém sempre respeitado o principio da 
dignidade da pessoa humana, ou seja, tem que prevalecer, mas sem achatar de forma alguma, a individualidade 
da pessoa humana. 
Antes tínhamos pátrio poder, hoje temos o poder familiar (pai e mãe). 
 
Eticidade: quando a norma não estabelece com clareza quais os critérios que o julgador deve ter, deve basear-se 
em valores éticos que a valorizem a sociedade naquele momento. 
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Operabilidade: a lei não é feita para ser bonita, é feita para produzir efetos com sua aplicação. A lei precisa ser 
aplicada e produzir efeitos. 
 
Atividade em oposição ao status: as coisas precisam seguir conferir atividade, suas funções e não apenas ter o 
status de pai, mãe. 
 
Art. 1511 – inaugura o Direito de Família. 
 

Litígios familiares 

 
Antigamente as coisas eram resolvidas no judiciário, trabalhando muito a culpa como caso da separação. 
 
Hoje deveríamos ter, pelo menos, menos procura do judiciário. Mas basicamente temos a: 
- mediação familiar 
- separação e divórcios extrajudiciais: prof. Acha isso uma desgraça. 
- tendência à divorcialização: estampado depois da emenda 66 
 
Inovações no direito patrimonial 

Sai a imutabilidade de bens para a mutabilidade de bens. 
 
Alimentos 

Antigamente eram devidos ao cônjuge inocente. Hoje é devidos até pelo cônjuge inocente ao cônjuge culpado. 
 
Filhos 

Antigamente era o pátrio poder. Hoje é pode familiar. 
Antigamente a guarda era, em regra, para a mãe, uma guarda unilateral. Hoje quem terá a guarda é aquele que 
reúne melhores condições ou tendência a guarda compartilhada. 
 

08.03.2013 

 
Conceito de casamento 

 
1) Modestino: é a conjunção do homem e da mulher, que se unem para toda a vida, a comunhão do 
direito divino e do direito humano. 
 
Não pensamos só nas normas que regerão o casamentos, mas também nos elementos transcendentais. 
 
Unindo o direito divino e direito humano -> une o direito humano, mas inclui esse elementos intrínseco que não 
conseguimos verbalizar. 
 
2) Portalis: é a sociedade do homem e da mulher que se unem para perpetuar a espécie, para ajudar-se 
mediante socorros mútuos a carregar o peso da vida, e para compartilhar seu comum destino. 
 
3) Lafayette: é o ato solene pelo qual duas pessoas de sexo diferente se unem para sempre, sob promessa 
recíproca de finalidade no amor e na mais estreita comunhão de vida. 
 
4) Clóvis: é um contrato bilateral e solene, pelo qual um homem e uma mulher se unem 
indissoluvelmente, legalizando por ele suas relações sexuais, estabelecendo a mais estreita comunhão de vida e 
de interesses, e comprometendo-se a criar e a educar a prole, que de ambos nascer. 
 

 

 

13.03.2013 
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5) Pontes de Miranda: “é a união permanente entre homem e a mulher, de acordo com a lei, a fim de se 
reproduzirem, de se ajudarem mutuamente e de criarem os seus filhos”. 
 
6) WBW: “é contrato solene, pelo qual duas pessoas de sexo diferente e capazes, conforme a lei, se unem 
com o intuito de conviver toda a existência, legalizando por ele, a título indissolubilidade do vínculo, as suas 
relações sexuais, estabelecendo para seus bens, à sua escolha ou por imposição legal, um dos regimes regulados 
pelo CC, e comprometendo-se a criar e a educar a prole que de ambos nascer” 
 

Hoje no sec XXI 

 

Tem função promocional! Desenvolvimento das pessoas casadas, envolvidas pelo afeto com o objetivo de 
constituição de família. Todo o restante, seria acessório. 
 
Qual o conceito hoje de casamento? Continua tudo e só troca para “união de duas pessoas” 
 

Natureza jurídica 

 
Teoria institucionalistas -> casamento é um constituição, pois não posso estabelecer aquilo  que eu quiser para o 
meu casamento. Tenho que me submeter aquele que já esta preceituado na lei, no instituto. Você adere, é como 
se fosse um contrato de adesão, você esta aderindo as normas/ regras do casamento. 
 
Teoria clássica -> diz que o casamento é um contrato. Na hora da celebração existe a celebração de vontade das 
partes, no qual só se aperfeiçoa com o dizer “sim”. 
 
Teoria eclética/ mista -> na hora da celebração existe a manifestação de vontade e depois de celebrada você 
adere as normas daquele instituto e a partir daqui vira uma instituição. Essa é a doutrina dominante. 
 

Caracteristicas do casamento 

 
Solene: é o ato mais solene que tem ao lado do testamento. 
Normas de ordem pública: as normas que regem o casamento é de ordem publica. Não tem acordo, não tem vale-
night, vale-sexo (RS) 
Comunhão plena de vida, com igualdade: tudo com igualdade, não de submissão ao marido ou a mulher. Ter uma 
comunhão pela de vida. 
União permanente: casamento é para ser permanente, não é para fazermos test-drive. Não é indissolúvel, mas 
tem que ter uma expectativa de permanência. 
Diversidade de sexos: sistema legal e sistemático. 
Proibida a condição ou termo: 
Liberdade de casar-se – art. 16 da Declaração Universal Direitos Humanos: você tema liberdade de estar só, não 
somos obrigados a nos juntar. 
 

Finalidades do casamento 

 
Affectio maritalis: objetivo que tem o casal de permanecerem juntos para o desenvolvimento pessoal, satisfação 
sexual, ligados pelo afeto, estabelecida a mais estreita condição de vida. 
Procriação: finalidade acessória. 
Educação dos filhos: finalidade acessória. 
Satisfação sexual: é uma complementação. 
Mútua assistência: tudo isso para prestar a mutuo assistência. Temos a material e imaterial (ouvir, acolher, 
aconselhar, apoio). Suporte que cada cônjuge da um ao outro para suportar o peso da vida. 
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Do direito de família; Do direito pessoal; Dos casamentos 
Disposições gerais 

 

Art. 1.511. O casamento estabelece comunhão plena de vida, com base na igualdade de direitos e deveres dos 
cônjuges. 
 

O direito de família é o complexo de normas que regulam a celebração do casamento, sua validade e os efeitos 
que dele resultam as relações pessoais e econômicas do matrimonio, a dissolução deste, a união estável, relação 
de pais e filhos, o vínculo de parentesco e os institutos complementares de tutela e curatela. (Maria Helena Diniz). 
 
Desta forma, o direito de família cuida das relações que envolvem o individuo dentro do núcleo social e, que ele 
nasce, cresce e se desenvolve. 
 
Os princípios constitucionais relativos à família estão no art. 226 da CF, que trouxeram:  
 
(i) Admissão da pluralidade de famílias, no qual a união estável e a família monoparental passaram a serem 
protegidas pelo Estado;  
 
(ii) Igualdade dos cônjuges (direção da família passou a ser por ambos os cônjuges);  
 
(iii) Igualdade dos filhos (seja ele biológico, advindos ou não do casamento, adotados, proibida qualquer 
distinção). 
 

Família pode ser definida, (i)de maneira ampla, como a comunidade dos parentes consanguíneos, civis ou por 
afinidade. Agora de maneira (ii)estrita, como a comunidade formada por pais ou um deles e os filhos. 
 
A doutrina mais avançada diz que a ideia de família é algo imortal, é o núcleo básico, o ponto de referencia 
central do individuo na sociedade, na solidariedade, que lhe dá segurança, tramite-lhe valores e o torna apto a 
perseguir um projeto para sua realização pessoal e para alcançar a felicidade. 
“Se enquadrar no conceito de núcleo básico de feto e amor que caracteriza a família”: assim, pode ser uma 
família formada por órfãos, ou por netos e avós, que terão o merecimento da proteção jurídica e do Estado, pois 
como ela constitui a célula básica da sociedade, representando o alicerce de toda a organização social, é 
compreensível que o Estado a queira preservar a fortalecer. 
 
O Direito de Família é: 
- Extrapatrimonial ou personalíssimo; 
- Irrenunciável e intransmissível, não admitindo condição ou termo ou seu exercício por meio de procurador; 
- Apesar do direito sofrer intervenção estatal, esta não pode ser tamanha que tolha a liberdade individual, 
preservando então os direitos individuais que dão o caráter privado ao direito de família. 
 

Princípios que norteiam o Direito de Família 

 
Princípio da ratio do matrimonio -> afeição entre os cônjuges e a necessidade de que perdure completa 
comunhão de vida. 
Princípio da igualdade jurídica dos cônjuges 
Princípio da igualdade jurídica de todos os filhos 
Princípio do pluralismo familiar 
Princípio da consagração do poder familiar 
Princípio da liberdade do casal no desenvolvimento das atividades destinadas à família 
Princípio do respeito à dignidade da pessoa humana, garantia do pleno desenvolvimento dos membros da 
comunidade familiar. 
 

Casamento, única forma de constituição da família? 



TAÍS GRUZDIV CAPITANIO – 4° AN 

Por força dos §§ 3° e 4° do art. 226, CF, a família passou a ser tanto aquela constituída pelo casamento como pela 
união estável, ou ainda por um dos genitores e sua prole. 
 
O casamento é a união legal, formal e solene entre duas pessoas, em que ambos buscam a constituição de família 
(propósito da comunhão plena de vida e de interesses, assentada na igualdade de direitos e deveres dos 
cônjuges) para auxílio mútuo, material e espiritual, e também da prole advinda dessa união. 
 
Desta forma, o pressuposto de existência e validade do casamento é os cônjuges terem o objetivo de estabelecer 
comunhão plena de vida e a igualdade de direitos e deveres entre eles. 
 
Comunhão plena de vida: existência de amor e afeto entre o casal, dedicação exclusiva ao outro cônjuge e aos 
filhos. A ausência de comunhão plena de vida pode gerar a separação do casal por insuportabilidade da 
manutenção da vida em comum. 
 

Correntes do casamento 

 

(i) Classista ou individualista: diz que o casamento é um contrato, contudo, não é possível vê-lo como 
possuidor da razão econômica, nem que poderá ser desfeito pelo consentimento mutuo das partes 
 
(ii) Institucional: diz que o casamento é uma instituição social 
 
(iii) Eclética ou mista: o casamento é um contrato e uma instituição 
 

Finalidades do casamento: (i) disciplinar as relações sexuais dos cônjuges, (ii) proteger a prole; (iii) assegurar a 
mutua assistência entre os cônjuges. 
 
Art. 1.512. O casamento é civil e gratuita a sua celebração. 
 
Parágrafo único. A habilitação para o casamento, o registro e a primeira certidão serão isentos de 
selos, emolumentos e custas, para as pessoas cuja pobreza for declarada, sob as penas da lei. 

 
Temos como espécie de casamento: civil e religioso com efeitos civis. Ambos também previsto na CF, art. 226. 
 
Somente o casamento civil é valido entre nós.  
O religioso só será valido quando e eficaz quando realizado com todas as formalidades impostas pela lei. 
 

Casamento civil 

 

O civil é aquele realizado conforme regras estabelecidas pelo Estado, que podem ser encontradas na CF, CC e na 
Lei de Registro Públicos, no qual encontremos um conjunto de regras e passos a serem seguidos para que tornar-
se um ato solene e formal. 
Será gratuito! Ou seja, selos, emolumentos e as custas estabelecidas por lei, serão gratuitos como o legislador 
deseja. Além disso, será estendida a gratuidade da celebração do casamento para a habilitação, para o registro e 
para a 1° certidão, quando a pessoa alegar a condição de pobre. 
 
*a pobreza será comprovada por simples declaração do interessas, sob as penas da Lei, na forma prevista na Lei 
1.060/50, de assistência jurídica gratuita. 
 
Art. 1.513. É defeso a qualquer pessoa, de direito público ou privado, interferir na comunhão de vida instituída 
pela família.  
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Afinal, o Estado tem o dever de assegurar a proteção à família, sem contar que estamos regidos pelo conceito de 
dignidade humana, inviolabilidade da intimidade e da vida privada das pessoas e autonomia ao casal no que se 
refere ao planejamento familiar (art. 1565, §2, CC). 
 
Art. 1.514. O casamento se realiza no momento em que o homem e a mulher manifestam, perante o juiz, a sua 
vontade de estabelecer vínculo conjugal, e o juiz os declara casados.  
 
O casamento é um ato formal e solene e sua celebração exige o cumprimento das formalidades do processo de 
habilitação. 
 
O homem e a mulher devem inicialmente manifestar sua vontade de estabelecer o vínculo conjugal ao juiz, um 
após o outro. Uma vontade livre e espontânea dos nubentes. Positiva ambas as respostas, o celebrante declarará 
formalizado o casamento nos dizeres do art. 1535. 
 
OBS: proibido o casamento entre pessoa do mesmo sexo que por consequência não produzirá nenhum efeito 
jurídico. Caso o magistrado deparar-se com essa situação, deverá tão somente pronunciar sua inexistência, 
negando tal união o caráter matrimonial. 
 
Art. 1.515. O casamento religioso, que atender às exigências da lei para a validade do casamento civil, equipara-
se a este, desde que registrado no registro próprio, produzindo efeitos a partir da data de sua celebração.  
 
Outra espécie de casamento, como já dito anteriormente, é a religiosa com efeitos civis. Desta forma, o 
casamento religioso realizado perante autoridade religiosa ou ministro religioso tem sua validade sujeita a uma 
condição: 
 
De que seja ele inscrito no livro de Registro Civil das Pessoas Naturais, após cumpridas as formalidades do 
processo de habilitação, antes ou depois da celebração religiosa, produzindo efeitos civis, contudo, a partir de tal 
data. 
 
Art. 1.516. O registro do casamento religioso submete-se aos mesmos requisitos exigidos para o casamento civil. 
 
Para ter validade o casamento religioso, devem ser atendidas as mesmas exigências legais de validades do 
casamento civil.  
 
Os efeitos civis do casamento religioso serão alcançados após o regular processo de habilitação exigido pela lei, 
que poderá ser prévio ou posterior à celebração religiosa do casamento. 
 
Em regra, a habilitação tem que ser prévia, no qual os nubentes inicialmente se apresentarão perante o oficial de 
registro civil solicitando a habilitação para o casamento posterior. Posteriormente, será emitida uma certidão de 
habilitação que deverá ser apresentada a autoridade religiosa. 
 
A lei autoriza que a habilitação para o casamento seja efetivada pelos nubentes posteriormente a realização do 
ato religioso. A validade do registro ficará condicionada ao registro posterior mediante comprovação da 
capacitação dos nubentes para o casamento. 
 
§ 1o O registro civil do casamento religioso deverá ser promovido dentro de noventa dias de sua realização, 
mediante comunicação do celebrante ao ofício competente, ou por iniciativa de qualquer interessado, desde que 
haja sido homologada previamente a habilitação regulada neste Código. Após o referido prazo, o registro 
dependerá de nova habilitação. 
 

Casamento religioso com habilitação prévia 
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Emitida a certidão de habilitação, os nubentes terão 90 dias para realização do registro civil do casamento 
religioso (período superior da Lei de Registros Públicos – art. 93). Um prazo decadencial, no qual decorrido esse 
período o registro dependerá de nova habilitação. 
 
Quem irá celebrar é o Ministro de Confissão Religiosa (não juiz de paz, é padre, shaike). Este vai iniciar o 
casamento, fazer a cerimônia religiosa, mas no momento tem que ler o termo qualificando o noivo e a noiva, falar 
a fórmula sacramental do art. 1535, que esta sendo realizado no (i)religioso com efeitos civis e (ii)qual o regime 
de separação dos bens. 
 
§ 2o O casamento religioso, celebrado sem as formalidades exigidas neste Código, terá efeitos civis se, a 
requerimento do casal, for registrado, a qualquer tempo, no registro civil, mediante prévia habilitação perante a 
autoridade competente e observado o prazo do art. 1.532. 
 

Casamento religioso com habilitação posterior 

 

O Ministro de Confissão Religiosa (padre, pastor, shake) celebra a cerimônia religiosa normal. Posteriormente, o 
casal precisará levar o certificado de registro do casamento religioso, juntamente com todos os documentos 
necessários para habilitação junto ao cartório para o registro civil. Darão entrada no procedimento de habilitação. 
O cartório vai verificar que teve uma cerimônia religiosa e querem os efeitos civis para esse casamento. Expede 
certificado de casamento com data retroativa, a da celebração. Assim os efeitos, neste caso, são ex tunc. 
= o casal precisa ir junto ao cartório nesse procedimento para assinar a expedição da habilitação. 
 
§ 3o Será nulo o registro civil do casamento religioso se, antes dele, qualquer dos consorciados houver contraído 
com outrem casamento civil. 
 
Será nulo o registro civil do casamento religioso se, antes dele, qualquer dos consorciados houver contraído com 
outrem casamento civil. 
 

Da capacidade para o casamento 
 
Art. 1.517. O homem e a mulher com dezesseis anos podem casar, exigindo-se autorização de ambos os pais, ou 
de seus representantes legais, enquanto não atingida a maioridade civil. A emissão do certificado de habilitação 
tem por objetivo demonstrar a capacidade para o casamento, que os nubentes estão aptos para se casarem. 
 
- diversidades de sexos entre os cônjuges 
- idade mínima de 16 anos. Aos 16 a pessoa atinge a idade núbil, possibilidade de contrair o casamento, antes 
disso, o casamento só será autorizado diante das situações excepcionais. De qualquer forma, o período de 2 anos 
que medeia os 16 e os 18 anos, como ainda não tingida a maioridade civil, precisará de autorização de seus 
responsáveis. O casamento contraído por menor de 16 anos será anulável. 
 
Parágrafo único. Se houver divergência entre os pais, aplica-se o disposto no parágrafo único do art. 1.631. 
 

Havendo divergência dos pais quanto a autorização do casamento do filho, o juiz decidirá o conflito, como 
dispõem § único do art. 1631. 
Sendo injusta, arbitrária e imotivada a recusa do consentimento, poderá o juiz suprimi-la, segundo o art. 1519. 
 
- Casamento realizado por autorizado judicial: regime de separação de bens. 
- Casamento realizado por autorização dos pais ou de seus representantes: pode ser realizado sem que seja 
celebrado pacto antenupcial e o casamento será por comunhão parcial de bens (reduzindo a termo essa opção) 
 
Art. 1.518. Até à celebração do casamento podem os pais, tutores ou curadores revogar a autorização. Até o 
momento da celebração do casamento, a autorização que trata os dizeres anteriores poderá ser revogada. 
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Temos que lembrar que a regra é cogente, de ordem pública, não podendo ser renunciada pelos legitimados. 
Entretanto, como a retratação terá em vista o interesse do incapaz, a única exceção é que deverá o motivo surgir 
de fato novo, de grande gravidade, como a presença de doença transmissível e periculosidade do nubente. 
*aquele que suceder o outorgante falecido no poder familiar poderá valer-se da faculdade concedida pela lei, 
sempre que convier ao incapaz. 
 
Ocorrendo a revogação da autorização, o nubente poderá ingressar com o pedido de suprimento judicial (art. 
1519). 
 
A revogação deverá ser entregue ao oficial de registro, por escrito, indicando motivo justo e superveniente a 
anuência anteriormente dada, constatando erro que o levou a consentir. Entretanto, se essa retratação acontecer 
no instante da celebração do casamento, poderá ser feita verbalmente, constando no termo do casamento, 
assinado pelo juiz, pelos nubentes, representante legal, testemunha e oficial de registro. 
 

Art. 1.519. A denegação do consentimento, quando injusta, pode ser suprida pelo juiz. 

A denegação dos pais ou responsáveis do consentimento do casamento não poderá ser arbitrária, imotivada ou 
injusta. Caberá então o juiz, neste caso, examinar a situação concreta e caso, realmente, fira o direito subjetivo 
dos nubentes, o juiz poderá suprir essa denegação. 
 

Art. 1.520. Excepcionalmente, será permitido o casamento de quem ainda não alcançou a idade núbil (art. 1517), 
para evitar imposição ou cumprimento de pena criminal ou em caso de gravidez 
 

Situações excepcionais que será admitido o casamento mesmo sem contar com a idade núbil. 
 
Evitar imposição ou cumprimento de pena criminal. 
Gravidez: de menor de 16 anos que teve origem em relacionamento sexual consentido ou em inseminação 
artificial autorizada pelo nubente. O casamento nesse hipótese tem a finalidade de estabelecer um lar para a 
criança que irá nascer. 
 
Ambas as situações exigem a intervenção judicial, visando o suprimento da idade do menor. Embora nulo o 
casamento de menores de 16 anos, o que se realizou como resultante de gravidez está isento dessa consequência 
(art. 1551). 
 
Como nesse artigo há a autorização judicial: casamento com separação de bens. 
 

Dos impedimentos 
 

Art. 1.521. Não podem casar: 
 

Os elementos essenciais para o casamento é: diversidades de sexo dos nubentes, o consentimento e a celebração. 
 
O impedimento matrimonial é a ausência de requisitos para a constituição de um casamento válido. Estão 
elencados taxativamente neste art. e embora os nubentes possam ter capacidade para o casamento, existindo 
algum desses impedimentos faltará legitimidade para fazê-lo. Afinal, são causa relativas à instituição da família e à 
estabilidade social, o que trará a nulidade de pleno direito o casamento realizado com ofensa a qualquer deles. 
 
Espécies de impedimentos 

 
Os que resultam do parentesco: 
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I – os ascendentes com os descendentes, seja o parentesco natural ou civil -> no caso de parentesco natural, o 
legislador proíbe em questão da eugenia, pois enlaces dessa natureza podem, em virtude do atavismo, realçar 
defeitos e taras que se encontravam nos antepassados. Já no caso de parentesco civil, emana de adoção, o 
legislador levou em consideração o quesito moralidade familiar. 
 
II – os afins em linha reta -> parentesco por afinidade é aquele que liga uma pessoa aos parentes de seu cônjuge. 
Em linha reta: sogra com genro, sogro e nora, padrasto e enteada, madrasta e enteado ou qualquer outro 
descendente do marido (neto, bisneto) nascido em outra união. 
*a afinidade não se extingue com a dissolução do casamento ou da união estável. Ex: não pode o viúvo casar-se 
com a filha ou a mãe da sua falecida mulher. 
 
Já na linha colateral a afinidade se extingue com a dissolução do casamento ou união estável. Ex: cunhados. 
 
Porque a inclusão da união estável, além do casamento? 
Art. 1595, §1° do art. 1723, sem contar o tratamento conferido pelo legislador à união estável: entidade familiar 
digna e merecedora de proteção do Estado. Portanto, há afinidade entre o companheiro e os parentes da 
companheira e vice-versa. 
 
III – o adotante com quem foi cônjuge do adotado e o adotado com quem o foi do adotante -> já que são afins em 
linha reta, já estão enquadrados no inciso II. De qualquer forma, o impedimento decorre de questão de ordem 
moral, do respeito, da confiança que deve haver na família. 
 
IV – os irmãos, unilaterais ou bilaterais, e demais colaterais, até o terceiro grau inclusive -> colaterais são parentes 
que descendem de um tronco comum, sem descenderem uns dos outros. 
 
Os irmão são parentes de 2° grau, porque? Para a contagem sobe-se até o pai, 01 grau, e desce-se ao irmão, outro 
grau. Desta mesma forma, os tios são parentes colaterais em 3° grau, sobe-se até o pai, outro até o avô e desce 
para meu tio. Os meus primos (filho do tio) são parentes colaterais em 4° grau, sobre-se até o pai, outro até o 
avô, desce para o tio e desce para o filho do meu tio. Portanto, parem de falar que o filho do seu tio é seu primo 
de 1° grau! Isso não existe! Rs 
 

Avô 
| 

             Pai – Meus tios 
| 

                   Eu – Meus irmãos 
|  

Meu filho 
 

Em regra, o casamento entre sobrinho e tio não é permitido. Entretanto, o Decreto n° 3.200/41 permite ao juiz 
autorizar, em caráter excepcional, o casamento entre eles desde que se submetam ao exame pré-nupcial que 
ateste inexistir risco à saúde dos filhos que venham a nascer. 
 
V – o adotado com filho do adotante -> casar com meu o meu irmão adotado. 
 
O que resultam de casamento anterior ou impedimento de vínculo: 
 
VI – as pessoa casadas -> objetivo de resguardar a monogamia e combater a poligamia. O vinculo conjugal só 
acabará com a morte, divórcio ou com a invalidade do casamento. Portanto, aquele que se casa sem que o 
vinculo anterior esteja extinto, comete a bigamia (Art. 235, CP). 
 
*o casamento religioso enquanto não inscrito no registro civil, não constitui um impedimento. 
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*será nulo 2° casamento quando realizado ainda na existência do 1°, não podendo ser convalidado mesmo que 
este tenha sido dissolvido antes da decretação de nulidade daquele, por ser já preexistente o impedimento legal. 
*esse inciso não se aplicará à união estável, se a pessoa se achar separada de fato ou judicialmente. 
 
Os decorrentes de crime ou impedimento de crime: 
 
VII – o cônjuge sobrevivente com o condenado por homicídio ou tentativa de homicídio contra o sei consorte -> por 
questão éticas e morais, o legislador veda o casamento do cônjuge com o condenado por homicídio ou tentativa 
de homicídio contra o seu consorte, pretendendo afastar a possibilidade da realização de casamento motivados 
pela prática de crime. 
 
*o crime tem que ser doloso. 
* o impedimento só poderá ser efetiva depois da condenação definitiva, da sentença transita em julgado. 
 
Art. 1.522. Os impedimentos podem ser opostos, até o momento da celebração do casamento, por qualquer 
pessoa capaz. 
 
Os impedimentos elencados poderão ser opostos no processo de habilitação e até o momento da celebração do 
casamento (ultima oportunidade possível para se evitar o casamento nulo). 
 
Pessoas legitimadas para alegar impedimento: qualquer pessoa capaz e sem interesse específico. 
 
Parágrafo único. Se o juiz, ou o oficial de registro, tiver conhecimento da existência de algum impedimento, será 
obrigado a declará-lo. 
 
O juiz celebrante a o oficial que tiver conhecimento de algum impedimento, tem a obrigação de declarar a 
presença deste em razão do interesse público. MP também tem o dever de denunciar, por ser representante da 
sociedade e defensor do direito objetivo. 
 
Os impedimentos serão opostos em declaração escrita e assinada, instruída com as provas do fato alegado ou 
com a indicação do lugar onde possam ser obtidas. 
 
Caso o opoente do impedimento estiver de má-fé ou agir com culpa grave, poderá sofrer ações civis e criminais 
promovidas pelos nubentes. 
 

Causas suspensivas 
 

Art. 1.523. Não devem casar: 
 

A ofensa a essa disposição legal não acarreta a invalidade do casamento, impondo apenas a obrigação, no caso de 
optar por casar, de adoção do regime de separação de bens e a hipoteca legal em favor dos filhos dos imóveis do 
pai ou da mãe que passar a outras núpcias antes de fazer o inventário do casal. 
 

I – o viúvo ou a viúva que tiver filho do cônjuge falecido, enquanto não fizer inventário dos bens do casal e der 
partilha aos herdeiros -> evitar a confusão de patrimônio do novo casal com o dos filhos do primeiro casamento, 
para não serem prejudicados.  
 
O inventário negativo costuma ser utilizado como prova de que não gavia bens a inventariar para liberar o 
nubente da causa suspensiva. 
 
II – a viúva, ou a mulher cujo casamento se desfazer por ser nulo ou ter sido anulado, até dez meses depois do 
começada viuvez, ou da dissolução da sociedade conjugal -> evitar a confusão de sangue, ou seja, a “turbacio 
sanguinis”, pelo eventual nascimento de filho nesse período, o que desencadearia em conflito de paternidade. 



TAÍS GRUZDIV CAPITANIO – 4° AN 

Se o período for maior que dez meses, não aplica essa suspensão, pois não haveria dúvidas quanto a paternidade. 
 
III – o divorciado, enquanto não houver sido homologada ou decidida a partilha dos bens do casal -> visando 
impedir a confusão patrimonial da antiga e da nova sociedade conjugal. O divórcio apenas poderá acontecer sem 
previa partilha de bens, mas para a nova união ela será exigida. 
 

IV – o tutor ou curador e os seus descendentes, ascendentes, irmãos, cunhados ou sobrinhos, com a pessoa 
tutelada ou curatelada, enquanto não cessar a tutela ou curatela, e não tiverem salgadas as respectivas contas -> 
uma pessoa sob tutela e curatela, é uma pessoa vulnerável. Desta forma, pode fazer um golpe e desviar o 
dinheiro do vulnerável por ex. Assim, a intenção é evitar que , por meio do casamento, se oculte a dilapidação dos 
bens do tutelado ou curatelado e que os administradores se eximam de prestar constas da gestão. Além disso, 
procura afastar a autoridades quês os tutores ou curadores possam exercer sobre a vontade do tutelado e 
curatelado. 

Parágrafo único. É permitido aos nubentes solicitar ao juiz que não lhes sejam aplicadas as causas suspensivas 
previstas nos incisos I, III e IV deste artigo, provando-se a inexistência de prejuízo, respectivamente, para o 
herdeiro, para o ex-cônjuge e para a pessoa tutelada ou curatelada; no caso do inciso II, a nubente deverá provar 
nascimento de filho, ou inexistência de gravidez, na fluência do prazo. 

É permitido aos nubentes solicitar ao juiz que não lhe sejam aplicadas as causas suspensivas previstas nos incisos, 
provando-se a inexistência de prejuízo, respectivamente, para o herdeiro, para o ex-conjuge e para a pessoa 
tutelada ou curatelada. No caso do II, a nubente deverá provar nascimento de filho, ou inexistência de gravidez, 
na fluência do prazo (exame BHCG negativo e também um ultrassom para mostra ausência de saco embrionário). 

Art. 1.524. As causas suspensivas da celebração do casamento podem ser arguidas pelos parentes em linha reta 
de um dos nubentes, sejam consanguíneos ou afins, e pelos colaterais em segundo grau, sejam também 
consanguíneos ou afins. 

Quem poderá opor as causas suspensivas? 

 

Por interessarem à família e aos parentes, só poderem ser arguidos pelos parentes em linha reta e um dos 
nubentes, sejam consanguíneos ou afins, e pelos colaterais sem segundo grau, sejam eles também consanguíneos 
ou afins. 
 
E o MP? Esse não tem legitimidade! As causas suspensivas visam evitar prejuízos, especialmente de ordem 
patrimonial, a terceiros determinados. 
 
Este rol legal, não é taxativo, assim, por ex, pode o ex marido, no caso da dissolução do casamento por sentença, 
visando evitar a confusão de sangue, tenha interesse em opor o impedimento previsto no II. 
 
A oposição de causa suspensiva será feito no curso do processo de habilitação para casamento, devendo ser 
apresentada no prazo de 15 dias a partir da data da publicação dos proclamas. 
 
*o opoente deverá provar documentalmente ser grau de parentesco com o nubente. 
 

Do processo de habilitação para o casamento 
 

Art. 1.525. O requerimento de habilitação para o casamento será firmado por ambos os nubentes, de próprio 
punho, ou, a seu pedido, por procurador, e deve ser instruído com os seguintes documentos: 
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Para o casamento válido, é essencial que entre os nubentes não haja impedimento matrimonial. A verificação 
desses impedimentos é feito no processo de habilitação dos nubentes, que tem seu andamento perante o oficial 
de registro civil. As partes instruem o pedido com os documentos exigidos em lei, com a intenção de demonstrar 
que estão em condições de se casar validamente. 
 
O requerimento de habilitação para o casamento será firmado por ambos os nubentes, de próprio punho, ou, a 
seu pedido, por procurador, e dever ser instruído com os seguintes documentos: 
 
I – certidão de nascimento ou documentos equivalente -> pode ser RG, titulo de eleitor, passaporte, CNH, se 
prestar para provar a idade, existência de parentesco entre eles e a existência de algum impedimento legal. 
 
II – autorização por escrito das pessoas sob cuja dependência legal estiverem, ou ato judicial que a supra -> 
aqueles que ano atingirão a idade núbil e desta forma precisarão de autorização de seus pais ou representante. 
 
III – declaração de duas testemunhas maiores, parentes ou não, que atestem conhecê-los e afirmem não existir 
impedimento que os iniba de casar -> diminuir o risco de ocorrência de casamentos eivados de nulidade por 
infração a impedimento legal 
 
IV – declaração de estado civil, do domicílio e da residência atual dos contraentes e de seus pais, se forem 
conhecidos -> também verificar se tem algum impedimento. 
 
IV – certidão de óbito do cônjuge falecido, de sentença declaratória de nulidade ou de anulação de casamento, 
transitada em julgado, ou do registro da sentença de divórcio -> no caso de viuvez, divórcio, anulação ou nulidade 
de casamento anterior, deverão juntar documentos comprobatórios desses fatos. 
 
 

Art. 1.526.  A habilitação será feita pessoalmente perante o oficial do Registro Civil, com a audiência do Ministério 
Público. 
 
Parágrafo único.  Caso haja impugnação do oficial, do Ministério Público ou de terceiro, a habilitação será 
submetida ao juiz. 
 

Qual oficial de Registro Civil será competente para a habilitação? 

 

Aquele do distrito de residência dos nubentes. Caso forem de distritos diferentes, poderá ser o de qualquer um 
deles que neste caso terão os editais publicados e registrados em ambos os distritos. 
 
Art. 1.527. Estando em ordem a documentação, o oficial extrairá o edital, que se afixará durante quinze dias nas 
circunscrições do Registro Civil de ambos os nubentes, e, obrigatoriamente, se publicará na imprensa local, se 
houver. 
 

Atendendo os nubentes ás formalidades preliminares relatvias ao requerimento e à documentação, o oficial 
extrairá o edital, que se afixará durante 15 dias nas circunscrições do Registro civil de ambos os nubentes, e, 
obrigatoriamente, se publicará na imprensa local, se houver. 
 
Parágrafo único. A autoridade competente, havendo urgência, poderá dispensar a publicação. 

 

A autoridade competente, havendo urgência, poderá dispensar a publicação.  
Ex: moléstia grave de um dos nubentes, risco de vida iminente de alguns dos contratantes, viagem inadiável. 
Ficando a critério do juiz, após ouvido o MP analisando o pedido. 
 
Art. 1.528. É dever do oficial do registro esclarecer os nubentes a respeito dos fatos que podem ocasionar a 
invalidade do casamento, bem como sobre os diversos regimes de bens.  
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Deverá o oficial advertir os nubentes de que, se não exibida nessa ocasião a escritura pública do pacto 
antenupcial, quando realizado, vigorará o regime legal da comunhão parcial de bens. 
 
A prova do descumprimento do dever pelo oficial do registro competirá aos nubentes. 
 
Art. 1.529. Tanto os impedimentos quanto as causas suspensivas serão opostos em declaração escrita e assinada, 
instruída com as provas do fato alegado, ou com a indicação do lugar onde possam ser obtidas. 
 

Art. 1.530. O oficial do registro dará aos nubentes ou a seus representantes nota da oposição, indicando os 
fundamentos, as provas e o nome de quem a ofereceu. 
 

Parágrafo único. Podem os nubentes requerer prazo razoável para fazer prova contrária aos fatos alegados, e 
promover as ações civis e criminais contra o oponente de má-fé. 
 
Podem os nubentes requer prazo razoável (aquele tempo que lhes permita defender-se amplamente da oposição) 
para fazer prova contrária aos fatos alegados, e promover as ações civis e criminais contra o opoente de má-fé. 
 
Irá para MP para parecer e depois ao Juiz. 
 
Art. 1.531. Cumpridas as formalidades dos arts. 1.526 e 1.527 e verificada a inexistência de fato obstativo, o 
oficial do registro extrairá o certificado de habilitação. 
 

Art. 1.532. A eficácia da habilitação será de noventa dias, a contar da data em que foi extraído o certificado. 
 

Da celebração do casamento 
 

Art. 1.533. Celebrar-se-á o casamento, no dia, hora e lugar previamente designados pela autoridade que houver 
de presidir o ato, mediante petição dos contraentes, que se mostrem habilitados com a certidão do art. 1.531. 
 

A cerimônia nupcial deverá ser realizada com solenidades especiais e com destacada publicidade. Em 
requerimento assinado pelo nubentes e instruído com o certificado de habilitação (demonstra serem aptas ao 
casamento), eles pleiteiam à autoridade competente a designação de dia,hora e local para a cerimônia de 
casamento, indicando dia e a hora de sua preferência, no que são normalmente atendidos. 
 
A autoridade responsável pela celebração será aquela designada pela lei de organização judiciária de cada Estado, 
aquela no local onde se processou a habilitação. 
 
Art. 1.534. A solenidade realizar-se-á na sede do cartório, com toda publicidade, a portas abertas, presentes pelo 
menos duas testemunhas, parentes ou não dos contraentes, ou, querendo as partes e consentindo a autoridade 
celebrante, noutro edifício público ou particular. 
 

A celebração do casamento (a solenidade) realizar-se-á na sede do cartório, com toda a publicidade, a portas 
abertas (para o caso de oposição de impedimento ou com a intenção de afastar a intimidação ou falseamento da 
vontade) , presentes pelos menos duas testemunhas, parentes ou não dos contraentes, ou, querendo as partes e 
consentindo a autoridade celebrante, noutro edifício publico ou particular. 
 
§ 1o Quando o casamento for em edifício particular, ficará este de portas abertas durante o ato. 
 
§ 2o Serão quatro as testemunhas na hipótese do parágrafo anterior e se algum dos contraentes não souber ou 
não puder escrever. 
 

Art. 1.535. Presentes os contraentes, em pessoa ou por procurador especial, juntamente com as testemunhas e o 
oficial do registro, o presidente do ato, ouvida aos nubentes a afirmação de que pretendem casar por livre e 
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espontânea vontade, declarará efetuado o casamento, nestes termos:"De acordo com a vontade que ambos 
acabais de afirmar perante mim, de vos receberdes por marido e mulher, eu, em nome da lei, vos declaro casados. 
 

Na celebração do casamento far-se-ão presentes: 
- nubentes em pessoa ou por procurador com poderes expressos concedidos para tal fim (depois ver art. 1542) 
- testemunhas exigidas n artigo antecedente 
- oficial de registro 
- presidente do ato (juiz de casamento) ou celebrante 
 
Nesse momento o celebrante indaga aos nubentes, um após o outro, se pretendem casar por livre e espontânea 
vontade. 
- Diante da resposta positiva, clara e consciente dos nubentes, sem condição ou termo, o celebrante declarará 
formalizado o casamento, pronunciando os dizeres “De acordo com a vontade que ambos acabais de afirmar 
perante mim, de vos receberdes por marido e mulher, eu, em nome da lei, vos declaro casados”. 
 
*nula será a celebração que não seguir essas formalidade. 
*ao estrangeiro será concedido um intérprete. 
 
Art. 1.536. Do casamento, logo depois de celebrado, lavrar-se-á o assento no livro de registro. No assento, 
assinado pelo presidente do ato, pelos cônjuges, as testemunhas, e o oficial do registro, serão exarados: 
 

O registro do casamento da publicidade ao ato, tem por finalidade sua perpetuação, servindo de prova para sua 
existência, mas não é imprescindível para que produza efeitos, nem sua ausência invalidará o casamento. 
 
Desta forma, o casamento depois de celebrado, lavrar-se-á o assento no livro de registro. No assento, assinado 
pelo presidente do ato, pelos cônjuges, testemunhas e oficial de registro, serão exarados: 
 
I - os prenomes, sobrenomes, datas de nascimento, profissão, domicílio e residência atual dos cônjuges; 
 
II - os prenomes, sobrenomes, datas de nascimento ou de morte, domicílio e residência atual dos pais; 
 
III - o prenome e sobrenome do cônjuge precedente e a data da dissolução do casamento anterior; 
 
IV - a data da publicação dos proclamas e da celebração do casamento; 
 
V - a relação dos documentos apresentados ao oficial do registro; 
 
VI - o prenome, sobrenome, profissão, domicílio e residência atual das testemunhas; 
 
VII - o regime do casamento, com a declaração da data e do cartório em cujas notas foi lavrada a escritura 
antenupcial, quando o regime não for o da comunhão parcial, ou o obrigatoriamente estabelecido. 
 
Art. 1.537. O instrumento da autorização para casar transcrever-se-á integralmente na escritura antenupcial. 
 

O instrumento de consentimento dos pais para que seus filhos menores possam se casar tem que estar transcrito 
integralmente na escritura antenupcial. 
 
Pacto nupcial: é o instrumento por meio do qual os nubentes escolhem um regime matrimonial de bens, quando 
outro não for imposto pela lei. A eficácia desse ato dependerá de aprovação do representante legal quando os 
nubentes forem menores de 18 anos e maior de 16. 
 
Aqueles menores que receberem autorização dos pais ou de seus representantes para o casamento podem 
convolar núpcias sem celebrar o pacto antenupcial, casando-se pela regime da comunhão parcial de bens. 
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Já aqueles que receberem a autorização judicial, ou seja, pelo suprimento judicial, devem fazê-lo 
obrigatoriamente pelo regime de separação total de bens. 
 
A escritura do pacto deverá ser registrada no cartório de registro de imóveis e sua autorização transcrita, para 
então produzir efeitos perante terceiros. 
 
Art. 1.538. A celebração do casamento será imediatamente suspensa se algum dos contraentes: 
 

I – recusar a solene afirmação da sua vontade -> sem consentimento não pode haver casamento. Sem contar que 
na hora do casamento não pode brincar no sentido de dizer “Não aceito, brincadeirinha”, o celebrante 
suspenderá o casamento na hora! 
II – declarar que esta não é livre e espontânea; 
III – manifestar-se arrependimento; 
 
Esse rol não é taxativo, pois não podemos esquecer que poderá haver a oposição séria de impedimento no 
momento da celebração e a revogação da consentimento dos pais, tutores ou curadores, dos quais a celebração 
também será suspensa. 
 
A hipótese de silêncio e a hesitação do nubente também implica suspensão. 
 
Parágrafo único. O nubente que, por algum dos fatos mencionados neste artigo, der causa à suspensão do ato, 
não será admitido a retratar-se no mesmo dia. 
 

O nubente que, por algum dos fatos mencionados der causa à suspensão do ato, não será admitido a retratar-se 
no mesmo dia. Entretanto, poderá ser feito no dia seguinte da suspensão, em casa de perda da validade do 
certificado de habilitação. 
 

Casamento em caso de moléstia grave 

 

Art. 1.539. No caso de moléstia grave de um dos nubentes, o presidente do ato irá celebrá-lo onde se encontrar o 
impedido, sendo urgente, ainda que à noite, perante duas testemunhas que saibam ler e escrever. 

 
Como celebrar um casamento quando um dos nubentes estiver acometido de moléstia grave, que o impeça de 

locomover-se ou aguardar a data da celebração futura? 

O celebrante e o oficial se dirigiram à sua casa ou onde estiver, por ex hospital, mesmo no período noturno, para 
realizar o ato nupcial. A situação grave e urgente tratada neste artigo é a que não Poe em risco imediato a vida 
dos nubentes,sendo necessário que eles providenciem o processo de habilitação. 
 
Formalidades preliminares: 
- certificado de habilitação 
- 02 testemunhas que saibam ler e escrever 
 
A urgência será analisada pelo autoridade celebrante, que poderá dispensar a prova técnica da gravidade diante 
do perceptível estado de doença do nubente. 
 
§ 1o A falta ou impedimento da autoridade competente para presidir o casamento suprir-se-á por qualquer dos 
seus substitutos legais, e a do oficial do Registro Civil por outro ad hoc, nomeado pelo presidente do ato. 
 
Se a autoridade competente estiver impossibilitada de atender ao chamado, o casamento será celebrado por ser 
substituto legal, que nomeará um oficial “ad hoc”, para o caso de o oficial de rigistro também não comparecer. 
 



TAÍS GRUZDIV CAPITANIO – 4° AN 

§ 2o O termo avulso, lavrado pelo oficial ad hoc, será registrado no respectivo registro dentro em cinco dias, 
perante duas testemunhas, ficando arquivado. 
 

Esse oficial “ad hoc” deverá lavrar termo avulso, que será levado a registro em cinco dias, após assinado por 02 
testemunhas. Quando presente o oficial, será efetivado ao final da celebração. 
 

Casamento nuncupativo ou “in extremis” ou “in articulo mortis”: o casamento viva-voz 

 

Art. 1.540. Quando algum dos contraentes estiver em iminente risco de vida, não obtendo a presença da 
autoridade à qual incumba presidir o ato, nem a de seu substituto, poderá o casamento ser celebrado na presença 
de seis testemunhas, que com os nubentes não tenham parentesco em linha reta, ou, na colateral, até segundo 
grau. 
 
Quando algum dos nubentes estiver em iminente risco de vida, não obtendo a presença da autoridade à qual 
incumba presidir o ato, nem a de seu substituto, poderá o casamento ser celebrado na presença de 06 
testemunhas, que com os nubentes não tenham parentesco em linha reta, ou, na colateral, até segundo grau. 
 
Porque 06 testemunhas?  

Quanto maior a quantidade de testemunha maior a comprovação para mostrar que um recebeu o outro como 
marido e mulher, que os dois estavam em plena consciência e que era a última vontade do enfermo. 
 
Ninguém assina nada na hora, é viva voz. Depois temos que ir ao cartório em 10 dias, junto com as testemunhas 
para reduzir a termo e depois expedir a habilitação, que terá a data no dia da morte – efeitos ex tunc. 
 
Art. 1.541. Realizado o casamento, devem as testemunhas comparecer perante a autoridade judicial mais 
próxima, dentro em dez dias, pedindo que lhes tome por termo a declaração de: 
 

Como dito anteriormente, após a realização da celebração devem as  testemunhas comparecerem perante a 
autoridade judicial mais próxima, dentro de 10 dias, pedindo que lhes tome por termo a declaração de: 
 
I - que foram convocadas por parte do enfermo; 
II - que este parecia em perigo de vida, mas em seu juízo; 
III - que, em sua presença, declararam os contraentes, livre e espontaneamente, receber-se por marido e 
mulher. 
 
§ 1o Autuado o pedido e tomadas as declarações, o juiz procederá às diligências necessárias para verificar se os 
contraentes podiam ter-se habilitado, na forma ordinária, ouvidos os interessados que o requererem, dentro em 
quinze dias. 
 

Depois do pedido e tomado as declarações, o juiz procederá diligencias para verificar se os nubentes estão apto 
ao casamento. 
 
§ 2o Verificada a idoneidade dos cônjuges para o casamento, assim o decidirá a autoridade competente, com 
recurso voluntário às partes. 
 
§ 3o Se da decisão não se tiver recorrido, ou se ela passar em julgado, apesar dos recursos interpostos, o juiz 
mandará registrá-la no livro do Registro dos Casamentos. 
 

§ 4o O assento assim lavrado retrotrairá os efeitos do casamento, quanto ao estado dos cônjuges, à data da 
celebração. 

 

§ 5o Serão dispensadas as formalidades deste e do artigo antecedente, se o enfermo convalescer e puder ratificar 
o casamento na presença da autoridade competente e do oficial do registro. 
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Casamento por procuração 
 

Art. 1.542. O casamento pode celebrar-se mediante procuração, por instrumento público, com poderes especiais. 
 
§ 1o A revogação do mandato não necessita chegar ao conhecimento do mandatário; mas, celebrado o casamento 
sem que o mandatário ou o outro contraente tivessem ciência da revogação, responderá o mandante por perdas e 
danos. 
 
§ 2o O nubente que não estiver em iminente risco de vida poderá fazer-se representar no casamento nuncupativo. 
 
§ 3o A eficácia do mandato não ultrapassará noventa dias. 
 
§ 4o Só por instrumento público se poderá revogar o mandato. 
 
Pressupõe escritura publica com poderes especiais. Se falta os poderes especiais não será uma procuração válida. 
Emite uma procuração temos um mandato válido, mas mudei de ideia e não quero mais casar, mas não consigo 
fazer a minha noticia de que mudei de ideia para o mandante ou o noivo ou noiva. Assim a revogação do mandato 
não precisa chegar as mãos do mandatário. Assim, o casamento pode até ser celebrado (pois ninguém soube que 
mudei de ideia), mas não será valida por não teve minha manifestação de vontade. 
 
Somente por instrumento público se poderá revogar o mandato. 
 
Perdas e danos: danos emergentes (aquilo que perdeu) e lucros cessantes (aquilo que deixou de ganhar). 
(i)Danos emergente da cerimônia – pagou pela cerimônia 
(ii)Lucros cessantes – abriu Mao de 1 semana de dar aula para se programar para a lua de mel. 
 
Maria helena Diniz – somente um dos cônjuges pode se fazer representar. A maioria da doutrina entende que os 
dois podem se fazer representar. Ela defende isso, pois fala no sentido de que pelo menos um deve estar na 
celebração para manifestação de vontade. 
 

Das provas do casamento 
 

Art. 1.543. O casamento celebrado no Brasil prova-se pela certidão do registro. 
 

Parágrafo único. Justificada a falta ou perda do registro civil, é admissível qualquer outra espécie de prova. 
 

Ex: testemunhas, carteira de trabalho, passaporte, CHN. 
 
Lembrando que o casamento é um ato solene, no qual deve ser lavrado seu assento no livro de registro de 
casamento, do qual se extrairá a certidão, que constitui verdadeira cópia do ato lavrado. Essa certidão faz 
presumir a veracidade do ato nupcial, que vigorará até prova em contrário. 
 

Casamento consular 

 

Art. 1.544. O casamento de brasileiro, celebrado no estrangeiro, perante as respectivas autoridades ou os 
cônsules brasileiros, deverá ser registrado em cento e oitenta dias, a contar da volta de um ou de ambos os 
cônjuges ao Brasil, no cartório do respectivo domicílio, ou, em sua falta, no 1o Ofício da Capital do Estado em que 
passarem a residir. 
 
A celebração desse tipo de casamento terá uma certidão do assento no registro do consulado que deverá ser 
registrado em 180 dias, a contar da volta de um ou de ambos os cônjuges ao Brasil, no cartório do respectivo 
domicílio, ou, em sua falta, no 1° Ofício da Capital do Estado em que passarem a residir. 
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Aquele celebrado perante a autoridade estrangeira, provar-se-á de acordo com a lei do país onde tenha sido 
celebrado. Esse documento deverá ser autenticado pelo cônsul brasileiro do ligar, cuja assinatura será 
reconhecida no Ministério das Relações Exteriores ou nas repartições fiscais da União. 
Para validade no Brasil, determina a Lei de Registros Públicos que seja a certidão do registro devidamente 
traduzida e autenticada pelo agente consular brasileiro, averbada no registro civil. 
 
Esse casamento poderá ser realizado segundo as leis brasileiras ou segundo as leis estrangeiras. 
 
Art. 1.545. O casamento de pessoas que, na posse do estado de casadas, não possam manifestar vontade, ou 
tenham falecido, não se pode contestar em prejuízo da prole comum, salvo mediante certidão do Registro Civil 
que prove que já era casada alguma delas, quando contraiu o casamento impugnado. 
 

A posse do estado de casada é a situação de fato e, quando ela se refere a convivência de um casal como marido 
e mulher, exterioriza o casamento. Ela é prova indireta do casamento. 
 
Aqui o se tenta se evitar é que o casamento provado dessa forma, cujos cônjuges faleceram, ou, se vivos, não 
conseguem manifestar vontade,seja contestado quando em prejuízo de prole comum. 
 
A presunção de casamento que decorre da posse do estado de casado só pode ser afastada por rigorosa 
impugnação,em face da existência de casamento anterior, a ser comprovado mediante a exibição da certidão de 
casamento. 
 
Art. 1.546. Quando a prova da celebração legal do casamento resultar de processo judicial, o registro da sentença 
no livro do Registro Civil produzirá, tanto no que toca aos cônjuges como no que respeita aos filhos, todos os 
efeitos civis desde a data do casamento. 
 

Provada a celebração legal do casamento em processo judicial (ação declaratória), deverá a sentença ser 
registrada no livro de Registro Civil para que produza efeitos, tanto em relação aos cônjuges como em relação aos 
filhos. 
 
Esses efeitos retroagirão a data do celebração do casamento, não podendo, contudo, prejudicar terceiros. 
 
Art. 1.547. Na dúvida entre as provas favoráveis e contrárias, julgar-se-á pelo casamento, se os cônjuges, cujo 
casamento se impugna, viverem ou tiverem vivido na posse do estado de casados. 
 

Quando a prova sobre a existência do casamento deixar dúvidas, autoriza a lei que o julgador decida em favor do 
casamento -> “in dúbio pro matrimonio” 
 
 


