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APELAÇÃO  CÍVEL  -  INFÂNCIA  E  JUVENTUDE  -  SUPRIMENTO
JUDICIAL  -  CASAMENTO  -  MENOR  DE  16  ANOS  DE  IDADE  -
CONSENTIMENTO  DOS  PAIS  -  HIPÓTESES  LEGAIS  E
EXCEPCIONAIS  -  NÃO  CONFIGURAÇÃO  -  RECURSO
DESPROVIDO.
- Nos termos dos artigos 1.517 e 1.520 do Código Civil, é inviável o
suprimento judicial para se autorizar o casamento de menor de 16
anos, fora das hipóteses ali previstas. 

APELAÇÃO  CÍVEL  Nº  1.0351.16.000687-7/001  -  COMARCA  DE  JANAÚBA  -  APELANTE(S):  GEOVASSO
GONÇALVES DE SOUZA E OUTRO(A)(S),  GERALDA CORDEIRO DE SOUZA - INTERESSADO(S):  LUDIMILA
CORDEIRO DE SOUZA

A C Ó R D Ã O

Vistos  etc.,  acorda,  em  Turma,  a  3ª  CÂMARA  CÍVEL  do

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na conformidade da

ata dos julgamentos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. 

DES. AMAURI PINTO FERREIRA (JD CONVOCADO) 
RELATOR.
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DES. AMAURI PINTO FERREIRA (JD CONVOCADO) (RELATOR)

V O T O

Trata-se  de  apelação  contra  a  sentença  de  f.  12/12-v.  que

extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 267,

VI, do CPC, uma vez que o pedido de alvará judicial feito por J.G.S. e

G.C.S., para autorização de casamento da menor de 16 anos,  L.C.S.

com B.M.S., não encontra respaldo legal.

O  apelante,  nas  razões  recursais  de  f.  14/15,  alega  que  os

pretendentes  ao  casamento  são  evangélicos  e  fiéis  à  doutrina  da

religião que professam, razão pela qual não ultrapassaram as regras

tradicionais, deixando a conjunção carnal como ato que só deve ocorrer

após o sacramento matrimonial.

Aduz  que  a  menor  é  virgem  e  se  recusa,  fiel  seguidora  da

palavra de Deus que é, submeter-se ao que impõe a lei:  “se entregar

ao namorado antes do casamento e se engravidar, para que assim a

permissão do Estado-Juiz ocorra”.

Afirma que o pedido constante nos autos é eminentemente para

atender  fins sociais,  nos termos do art.  5º,  da Lei  de Introdução às

normas do Direito Brasileiro, sendo que o juiz também deve atender a

tais fins, sem o que sepultado estará o texto transcrito, impedindo aos

requerentes  a  busca  da  legalidade  da  união  da  filha  com  o  seu

namorado.

Assevera que, para que o magistrado não fique adstrito ao texto

gélido da lei, o art. 1.109, do CPC, permite que este não será obrigado

a observar critério de legalidade estrita, podendo adotar em cada caso

a solução que reputar mais conveniente e oportuna.

Requer  o  provimento  do  recurso,  para  julgar  procedente  o

pedido de suprimento para o matrimônio da menor com o seu noivo,

tendo em vista os fatos e fundamentos constantes dos autos.
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Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça às f. 22/23.

É o relatório.

Presentes  os  pressupostos  de  admissibilidade,  conheço  do

recurso.

Os  apelantes  formularam  pedido  de  suprimento  judicial,

requerendo  o  consentimento  para  que  sua  filha  menor  de  16  anos

possa convolar núpcias.

Segundo o Código Civil de 2002, é de 16 anos a idade mínima

para que homens e mulheres possam se casar, exigindo a lei nesses

casos a autorização dos pais ou de seus representantes legais,  nos

termos do art. 1.517. Vejamos:

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.
Parágrafo  único.  Se  houver  divergência  entre  os
pais, aplica-se o disposto no parágrafo único do art.
1.631.

No entanto, em caráter excepcional, poderá ser autorizado que

menor de 16 anos possa contrair casamento, desde que para evitar a

imposição ou cumprimento de pena criminal ou se do relacionamento

resultou gravidez,  conforme  preleciona o art.  1.520,  do Código Civil.

Também vejamos:

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.

 Da análise dos documentos e argumentos trazidos aos autos,

vislumbra-se que a menor tem hoje 15 anos de idade (f. 09), não está

grávida, nem há indício de que o namorado está ou será processado
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criminalmente,  havendo  apenas  a  vontade  dos  noivos  e  o

consentimento dos pais para que o casamento seja realizado. 

Porém,  a  lei  não  traz  tal  hipótese  como  causa  para  a

antecipação da idade para se contrair núpcias. Assim, não há como dar

provimento ao recurso.

Nesse sentido, jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

EMENTA:  APELAÇÃO  CÍVEL  -  MENOR  DE  16
ANOS  -  AUTORIZAÇÃO  PARA  CASAMENTO  -
HIPÓTESES EXCEPCIONAIS - CONFIGURAÇÃO
- NECESSIDADE.  Salvo para evitar  imposição ou
cumprimento  de  pena  criminal  ou  em  caso  de
gravidez, é inviável o suprimento judicial para que
seja  autorizado  o  casamento  de  menor  com  15
(quinze)  anos  de  idade.  (Apelação  Cível  nº
1.0325.13.000641-5/001, 7ª Câmara Cível, Relator
Des.  Oliveira  Firmo,  julgamento  em  05/11/2013,
DJe de 08/11/2013).

EMENTA:  SUPRIMENTO  JUDICIAL.  MENOR  DE
IDADE.  CASAMENTO.  CONSENTIMENTO  DOS
PAIS. HIPÓSES LEGAIS. RECURSO IMPROVIDO.
Em caráter  excepcional,  poderá  ser  autorizado  o
casamento  de  menor  de  16  (dezesseis)  anos,
desde  que  seja  para  evitar  a  imposição  ou
cumprimento  de  pena  criminal  ou  se  do
relacionamento  resultou  gravidez,  nos  termos  do
art.  1.520,  do  Código  Civil.  (Apelação  Cível  n°
1.0024.08.231665-4/001, 6ª Câmara Cível, Relator
Des.  Antônio Sérvulo,  julgamento em 11/05/2010,
DJe de 23/07/2010).

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Sem custas recursais, na forma da lei.

É como voto.

DESA. ALBERGARIA COSTA - De acordo com o(a) Relator(a).

DES. ELIAS CAMILO SOBRINHO - De acordo com o(a) Relator(a).
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SÚMULA:  "NEGARAM  PROVIMENTO  AO
RECURSO."
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