
• Provas do casamento

• Especifica, do casamento realizado no Brasil, é o registro civil
do ato nupcial.
– Uniões legais formalizadas no exterior valem segundo as leis do país

o qual se casou, legalizado pelo consulado, se perante o agente
consular o registro do consulado prova;

– Diretas ou Supletivas, a prova da união legal por outros meios,
primeiramente justifica-se a falta de registro, e se aceita, prova-se o
casamento por testemunhas, passaportes, certidão de nascimento
dos filhos.

– As provas indiretas, como a posse do estado de casados é dado a
pessoas que conviviam e eram considerados como tal, os requisitos
da posse são: A mulher usava o nome do marido, tratavam
publicamente o fato de serem marido e mulher, e de que tinham
reputação de pessoas casadas.

• As hipóteses são para provar o casamento de pessoas
falecidas, pois é impossível a prova Direta.

• A eliminação de provas contrárias ou favoráveis a celebração
do casamento, isso em vida, com a impugnação do casamento.



Invalidade do Casamento

• Para o casamento inválido o que se observa é a existência,
para que exista seja analisada deve-se verificar elementos
essências.

• As teorias de nulidades do casamento que apresentam
exceções:
– sendo nulo em geral não produzem efeitos para os conjugues de

boa fé, sendo as nulidades não mais sendo declaradas de oficio e
sim por ação ordinária (CC art. 1549 e 1563).

• Ações cabíveis:
– a ação declaratória de nulidade para casamento nulo, com efeito,

ex tunc.

– Ação anulatória para casamento anulável, com efeito, ex nunc.

• Ambas são de Estado podendo a intervenção do Ministério
Publico que é obrigatória (CPC art. 82 a 84); Sem efeitos de
revelia (CPC art. 320, II); O ônus da impugnação não existe
(CPC 302).



• O casamento nulo quando contraido (art. 1548):
• Pelo enfermo mental sem o necessário discernimento para os

ata da vida civil;

• Por infringência de impedimento

• Pode ser promovida por qualquer interessado ou
pelo MP, mediante ação direita.

• O casamento é anulável (art. 1550)
• por idade menor de 16 anos sem autorização de registro legal;

• Erro essencial na pessoa do conjugue, sobre identidade, honra e
boa fama, ignorância de crime, defeito físico ou moléstia grave,
doença mental grave;

• Por coação;

• Incapacidade de se manifestar o consentimento;

• Sendo realizado por mandatário e estando revogado;

• Celebrado por autoridade incompetente.



• Casamento irregular se dá quando as causas

suspensivas não são observadas, punido com o

regime de separação de bens (CC art. 1641, I).

• Eficácia jurídica do casamento traz os principais

efeitos que são:

– A constituição da família legitima;

– A mutua assunção do casal de que são consortes

responsáveis pelo encargo da família;

– Imposição de deveres aos conjugues;

– A imediata vigência de regime de bens com a

celebração sendo irrevogável, mas com autorização

judicial através da justificativa de ambos, e

preservando direitos de terceiros é possível.



• Os deveres de ambos os conjugues são:

– a fidelidade, 

– vida em comum no domicilio conjugal, 

– mutua assistência, 

– sustento guarda e educação dos filhos, 

– respeito e consideração um pelo outro. 

• Os direitos e interesse de cada conjugue são sem

duvidas os interesses do casal e dos filhos,

havendo divergência o juiz decidirá em favor

desses interesses.


