
 
 

JUIZ DE PAZ ECLESIÁSTICO 
 
 
O CFJE Apresenta A Importância do Ministro Religioso Ser Reconhecido Juridicamente, 

De Acordo Com o Código Brasileiro De Ocupação do MINISTÉRIO DO TRABALHO E 

EMPREGO  

 

“MTE CBO 2631 Ministros de culto, missionários, teólogos e profissionais assemelhados” 

www.mtecbo.gov.br/cbosite/pages/home.jsf.  

NOMEAÇÃO DE PASTORES A JUÍZ DE PAZ ECLESIÁSTICO LEI 6015 31 DEZEMBRO 

1973  

 

O título de Juiz de Paz Eclesiástico é um título Honorífico, já que cada Ministro Religioso 

pode celebrar casamento Religioso com efeito civil, conforme as Leis resumidas abaixo: 

De acordo com a CONSTITUIÇÃO da REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, Capítulo 

VII, Artigo 226, parágrafo 2º da LEI 1.110 de 23 de Maio de 1950 e da LEI Nº 6.015 de 31 

de Dezembro de 1973 , mediante Certidão de Habilitação para casamento Civil e em 

casos específicos sem habilitação,estabelecidos pelos artigos 1515 e 1516 do Novo 

Código Civil Brasileiro , todos os Ministros religiosos atuantes em seus ministérios 

poderão exercer e serem titulados JUIZES DE PAZ ECLESIÁSTICO.  

 

É a autoridade dotada de função indelegável, conferida pela própria Constituição da 

República, com competência para, na forma da lei, celebrar casamentos, verificar, de 

ofício ou em face de impugnação apresentada, o processo de habilitação e exercer 

atribuições conciliatórias, sem caráter jurisdicional, além de outras previstas na legislação 

a Lei confere aos Ministros Religiosos o exercício da autoridade civil aos Ministros 

Religiosos (Pastores), devidamente credenciados em sua respectiva denominação, a qual 

deverá se encontrar regularmente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 

(CNPJ), desde que se encontrem na condição de membros ativos de uma Associação 

representativa de classe, portadores dos respectivos documentos de identificação, a lei 

confere a função de Ministro Religioso da Justiça de Paz (Ministro da Justiça de paz). 



 

 

QUAL A FUNÇÃO DO TRIBUNAL ECLESIÁSTICO NA IGREJA?  

 

A Igreja é uma sociedade de pessoas que se relacionam, criando obrigações vinculantes 

que geram, às vezes, litígios e conflitos, que precisam de meios técnicos para facilitar e 

possibilitar a justiça. O processo canônico é, portanto, este meio jurídico, instrumento 

técnico utilizado para a resolução dos conflitos entre as pessoas na Igreja.  

 

O Tribunal Eclesiástico é de fundamental importância para o exame, discussão e decisão 

de um assunto em questão de competência da Igreja. É assim constituído. Por exemplo:  

 

a) O ministro religioso com cuidado e regra bíblica e ou em muitas vezes constitucional, 

deverá esse orientar membros de sua comunidade resolver suas pendências 

pacificamente sem precisar intervenção judicial, ou seja, de forma amigável deliberem 

entre si suas questões afim de não gerar processos e mais processo judiciais - que na 

maioria das vezes por acúmulo de diversos, a demora é longa pelo julgamento destes.  

 

Na Bíblia encontramos uma repreensão a respeito. I Coríntios 6.5; “Para vos envergonhar 

o digo. Será que não há entre vós sequer um sábio, que possa julgar entre seus irmãos?” 

além de ajudar o poder judiciário estaremos cumprindo um ensinamento Bíblico.  

Composição  

O ministro religioso preparado moral, psicológico, teológico e conhecedor da lei, deverá 

instaurar um tribunal, onde possa ouvir as demandas de ambas as partes ter se 

necessário uma junta de pessoas capacitadas para ajudá-lo na decisão onde seja essa 

boa para os demandados e que seja justa a decisão.  

 

- Finalmente, nos Tribunais Eclesiásticos, aparecem também os Advogados e 

Procuradores. O advogado é o conselheiro jurídico de uma das partes. É competência do 

juiz presidente da causa em pauta solicitar exames com Perito.  

 

A função de juiz do tribunal eclesiástico tem reconhecimento pelo ministério do trabalho e 

emprego através da sigla (Classificação Brasileira de Ocupações) CBO 2631 

www.mtecbo.gov.br/cbosite/pages/home.jsf  

 

 

http://www.mtecbo.gov.br/cbosite/pages/home.jsf


 

JUIZ DE PAZ ECLESIÁSTICO  

 

JUIZ DE PAZ ECLESIÁSTICO NÃO É AUTORIDADE POLICIAL, NÃO É AUTORIDADE 

LEGISLATIVA, NÃO É AUTORIDADE POLITICA, NÃO GOZA DE DIREITOS ESPECIAIS, 

JUIZ ECLESIASTICO É AUTORIDADE ECLESIÁSTICA, APTO AO EXERCICIO DE 

REALIZAÇÃO DE CASAMENTOS, SENDO COM PREVIA HABILITAÇAO OU POS 

HABILITAÇAO. 

  

O titulo Juiz de Paz Eclesiástico é um Título Honorífico, já que cada Ministro Religioso 

pode celebrar CASAMENTO RELIGIOSO com efeito civil conforme Leis abaixo.  

 

De acordo com a CONSTITUIÇÃO da REPÚBLICA FERERATIVA DO BRASIL Capitulo 

VII, Artigo 226 , parágrafo 2º , da LEI Nº 1.110 de 23 de Maio de 1950 e da LEI Nº 6.015 

de 31 de Dezembro de 1973,mediante certidão de habilitação para casamento Civil e em 

casos específicos sem habilitação,estabelecidos pelos artigos 1515 e 1516 do Novo 

Código Civil Brasileiro ,todos os Ministros religiosos atuantes em seus ministérios poderão 

exercer e serem titulados JUIZES DE PAZ ECLESIÁSTICO (MINISTRO RELIGIOSO DA 

JUSTIÇA DE PAZ ).  

 

MINISTRO RELIGIOSO DA JUSTIÇA DE PAZ  

 

A Lei confere aos Ministros Religiosos o exercício da autoridade civil aos Ministros 

Religiosos: Pastores, Padres, e religiosos assemelhados devidamente credenciados em 

sua respectiva denominação, a qual deverá se encontrar regularmente inscrita no 

Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas (CNPJ), desde que se encontrem na condição 

de membros ativos de uma Associação representativa de classe, portadores dos 

respectivos documentos de identificação, a lei confere a função de Ministro Religioso da 

Justiça de Paz (Ministro da Justiça de paz).  

 

A FUNÇÃO DE MINISTRO RELIGIOSO DA JUSTIÇA DE PAZ  

 

A Constituição da República Federativa do Brasil,assim como o código Civil Brasileiro,por 

intermédio da disposição estatuída em seu artigo 1515, conferem ao Ministro Religioso, 

desde que preencha as condições especificadas no tópico anterior, a qualidade de 

Ministro Religioso da Justiça de Paz,com competência para a celebração do casamento 



civil,na modalidade religiosa com efeitos civis mediante habilitação previa.Função 

primordial e de grande reconhecimento inerente ao Ministro Religioso da Justiça de Paz 

consubstancia na possibilidade de celebração do casamento civil,no mesmo ato e 

momento da celebração do casamento religioso.  

 

Ou seja, o pastor, após o termino da realização da cerimônia religiosa, em ato 

subseqüente, com a permanência dos noivos no altar, assume autoridade civil, e realiza a 

celebração do casamento civil, nos termos da lei, perante toda igreja. 

 

CASAMENTO RELIGIOSO DE EFEITO CIVIS  

 

Estabelece a constituição federal de 1988, artigo 226, no parágrafo 2º que “o casamento 

religioso tem efeito civil na forma da lei”  

 

O casamento religioso atendendo a exigência da lei para a validade do casamento civil 

equipa-se a ele, desde momento do seu registro em livro próprio, casamento produzindo 

todos os efeitos a partir da data de sua celebração.  

 

O registro civil do casamento religioso deverá ser promovido dentro de noventa dias de 

sua realização, por iniciativa de qualquer interesse munido da comunicação do celebrante 

ao cartório competente, desde que cumprida às formalidades legais da habilitação. Após 

o prazo, o registro ficará sujeito a nova habilitação.  

 

Os nubentes habilitados para o casamento poderão pedir ao oficial que lhe forneça a 

certidão, para se casarem perante autoridade ou ministro religioso, mencionando nela o 

prazo legal de validade de habilitação (noventa dias).  

 

Recebida a prova do ato do casamento religioso, subscrita pelo celebrante, mediante 

requerimento firmado pelo interessado, o oficial fará sua inscrição no livro próprio, dentro 

de vinte e quatro horas.  

 

 

 

 

 

 



 

OS CASAMENTOS RELIGIOSOS,CELEBRADOS SEM A HABILITAÇÃO PRÉVIA  

 

Perante o oficial do registro público, poderão ser inscritos desde que apresentados pelos 

nubentes, com o requerimento de inscrição, a prova do ato religioso e os documentos 

exigidos pelo art . 1525 do código Civil.  

 

 

I _certidão de idade ou prova equivalente;  

II – autorização por escrito das pessoas sob cuja dependência legal estiverem,ou ato 

judicial que a supra;  

 

III – declaração de duas testemunhas maiores, parentes ou não, que atestem conhecê-los 

e afirmarem não existir impedimento que os iniba de casar;  

 

IV- declaração do estado civil, do domicilio e da residência atual dos contraentes e de 

seus pais, se forem conhecidos; v- certidão de óbito do cônjuge falecido,de sentença 

declaratória da nulidade ou de anulação de casamento ,transitada em julgado,ou do 

registro da sentença de divorcio (código civil , lei 10.406/2002).  

 

A habilitação será feita perante o Oficial do Registro Civil e, após a audiência do Ministério 

Publica e homologada pelo Juiz, verificada a regularidade da documentação se fará o 

registro do casamento que terá validade a partir da de sua celebração.  

 

DO ATO DA CELEBRAÇÃO EM SI  

 

O casamento civil é cercado de inúmeras formalidades que o poder legislativo julgou 

necessárias a sua celebração.  

 

Daí resulta que os Estados federados, na forma da organização Judiciária de cada um, se 

fazem representar nas celebrações, pelo juiz e paz, que é quem fala pela lei, após 

regulamentar habilitação dos pretendentes ,declara-os casados,mediante a manifestação 

positiva de cada um deles ,depois da indagação individual que faz um ao outro,se é de 

livre e espontânea vontade a união que então celebram.  

 

 



 

É curioso observar que a manifestação da vontade deve ser feita de um para outro 

contraente,não podendo comparecer um depois do outro.E mais que caso seja impossível 

aos contraentes fazer a declaração de vontade nupcial oralmente,podendo manifestá-la 

por inscrito ou por mímica ,desde que compreensível.valida,também,será a declaração 

em língua estrangeira estando os nubentes assessorados por interprete juramentado.  

 

E os desfecho da formalidade que deve ser considera com a maior respeitabilidade é tido 

com as seguintes palavras que são extraídas da própria lei civil,que declaram efetuado o 

casamento:”de acordo com a vontade que ambos os acabais de afirmar perante mim, de 

vós receberdes por marido e mulher,eu ,em nome da lei ,vos declaro casados.”(Código 

Civil ,Art 1.535, “in fine”).O casamento ,porém ,não se realizará se não houver resposta ou 

se um dos contraentes nela inserir qualquer restrição.  

 

A Justiça de paz no Brasil conta mais de 170 anos; e a função do Juiz de Paz é 

indelegável, portanto autoridade alguma,por maior qualificação que detenha,poderá 

substituí-lo.  

 

Após a manifestação dos contraentes e o pronunciamento oficial do juiz de paz 

declarando –os casados ,o oficial do Registro Civil,funcionando como escrivão do juiz de 

paz ,lavra o termo do casamento e colhe as assinaturas do Juiz,dos contraentes e das 

testemunhas ,após a sua leitura em voz alta e na linguagem pátria.  

 

Juiz, escrivão, contraentes e testemunhas devem trata-se com o decoro necessário e 

condizente à elevada importância do ato;  

 

Já de longa data, as Organizações Judiciárias de muitos dos Estados Brasileiros, no 

tocante a Justiça e paz, tem determinado que, alem da vestimenta a contento do Juiz e 

demais participes da cerimônia civil ,deva aquele usar uma faixa verde-amarelo de dez 

centímetros de largura,que portará a tiracolo,do lado direito para o esquerdo.E que,após a 

oficialização da celebração,saúde os contraentes e lhe passe mensagens de otimismo e 

de incentivo à nova vida a dois que de então terão por si.  

 

O local (* ) da celebração normalmente se dá na própria serventia registral, muito embora 

possa também ocorrer em casa particular ou sedes de clubes e associações , 

conservando-se em quaisquer casos,as portas abertas durante a celebração do ato , 



sendo permitida a entrada de todas as pessoas que o desejarem ; isto para dificultar 

intimiidação ou qualquer tipo de influencia sobre a vontade dos contraentes , que deve ser 

livre é deles. A data geralmente conjuga-se com a publicação os proclamas ,salvo 

necessidade de dispensa deste por motivos aplausíveis e devidamente comprovados . 

 

A celebração do ato poderá dar –se em qualquer dia da semana .A hora deve 

compreender-se do nascer ao pôr-do-sol.  

 

(* ) Enquanto a habilitação para o matrimonio civil deve ocorrer pelo menos no lugar da 

residência de um dos pretendentes ,à celebração matrimonial são dois atos distintos 

.Disso resulta que não obstante a habilitação haver ocorrido numa circunscrição registral 

,a celebração pode ser realizada noutra mediante o fornecimento pela serventia 

habilitante ,de uma certidão especial contendo todos os dados da habilitação,que será a 

base de informações para a serventia de registro do ato.Esta deverá posteriormente 

comunicar à serventia habilitante,a efetivação do ato matrimonial.  

 

Perguntas e respostas sobre o casamento  

 

(1) Quero me casar fora da igreja. Posso?  

Se casar-se “fora da igreja” significa “fora de um templo”, então pode! O casamento pode 

ser celebrado em uma residência, um sítio, um salão de festas, um buffet, ou em qualquer 

outro lugar que possa ser usado de modo digno e elegante, como deve ocorrer numa 

cerimônia tão importante como o seu casamento.  

 

(2) Quem é divorciado pode se casar novamente?  

O ideal bíblico é que a união do casal dure “até que a morte os separe”; mas, 

infelizmente, isso nem sempre é possível. Por isso, sob certas circunstâncias e após uma 

orientação pastoral, as pessoas divorciadas podem ter uma segunda oportunidade de 

serem felizes no casamento.  

 

(3) Pessoas de religiões diferentes podem se casar?  

A religião normalmente exerce um papel fundamental na vida das pessoas. Por isso, é 

importante analisar bem cada situação, para que sejam evitados conflitos futuros. Quanto 

mais afinidade houver entre os cônjuges, melhor.  

 

 



 

(4) O que é o casamento religioso com efeitos civis?  

É o casamento celebrado por um ministro religioso (católico-romano, anglicano, 

evangélico, judeu ou muçulmano), após a prévia habilitação concedida pelo oficial do 

cartório de registro civil, de acordo com a legislação brasileira. O casamento é em seguida 

registrado no cartório, o qual expede a certidão de casamento. O casal não precisa fazer 

a cerimônia do cartório e a validade civil começa no momento da celebração religiosa. 

(Leis 1110 de 23/5/1950; 6015 de 31/12/1973; 6216 de 30/06/1975; e CCB).  

 

(5) O casamento religioso pode ser registrado no cartório mesmo que tenha sido realizado 

sem a prévia habilitação exigida por lei?  

Pode, desde que não haja nenhum impedimento legal, o que será verificado pelo cartório 

antes de efetuar o registro. De acordo com o art. 4º, da Lei 1110/50, “Os casamentos 

religiosos, celebrados sem a prévia habilitação perante o oficial do registro público, 

anteriores ou posteriores à presente Lei, poderão ser inscritos desde que apresentados 

pelos nubentes, com o requerimento de inscrição, a prova do ato religioso e os 

documentos exigidos pelo art. 180 do Código Civil” (ratificado e atualizado pelo art. 1516, 

§ 2º, do novo Código Civil Brasileiro).  

 

(6) Vantagens do casamento religioso com efeitos civis: 

 

Há uma só cerimônia; o custo é menor; a celebração é exclusiva para o casal; há mais 

privacidade; o casal define a decoração do ambiente; não há correrias em caso de atraso; 

é mais prático e cômodo; a bênção de Deus é transmitida através do seu ministro.  

 

 

1- CASAMENTO RELIGIOSO COM EFEITO CIVIL  

 

É aquele que é celebrado fora das dependências do Cartório, como Igrejas. Clubes, 

Associações, Praia etc. Porém quem preside o ato do casamento não é o Juiz e sim a 

autoridade religiosa (Padre, Rabino, etc). Da mesma forma que o casamento em Cartório, 

este deve ser realizado de forma pública, a portas abertas durante todo o ato de sua 

realização.  

 

 

 



 

TAREFAS DOS NUBENTES 

 

1º Passo: Nesta modalidade de casamento, os noivos têm que dar entrada ao processo 

de habilitação para o casamento no cartório, da mesma forma que as outras modalidades. 

Após 30 dias, não havendo nenhum impedimento legal, o cartório expedirá um documento 

chamado Certidão de Habilitação, que deverá ser entregue a autoridade religiosa antes 

da realização da cerimônia.  

 

2º Passo. Após a realização da cerimônia, os noivos não recebem a Certidão de 

Casamento, mas sim um Termo de Casamento, que precisa ser levado ao cartório num 

prazo de 90 dias (a contar da data da realização da cerimônia) para registrar o 

casamento. Caso isso não ocorra, o casamento não fica regularizado no cartório, isto é, 

os noivos permanecem solteiros.  

 

3º PASSO. Após o casamento o casal ou a pessoa autorizada deverá levar ao cartório os 

respectivos documentos expedidos pelo celebrante, a fim de surtir o efeito civil no 

documento  

 

TAREFAS DO CELEBRANTE  

O celebrante deve estar munido com documentos exigidos para evitar constrangimentos 

para ambas as partes.  

Vale apena lembrar que a igreja ou associação deverá ter uma ata própria no livro de 

registro onde deverá ser assinada pelo celebrante, noivos e testemunhas e esta mesma 

ata deve ter as mesmas anotações do termo de casamento.  

 

Documentos do celebrante.  

• TERMO DO CASAMENTO EM PAPEL TIMBRADO DA IGREJA OU ASSOCIAÇÃO; 

(Reconhecida Firma)  

• XEROX DO DOCUMENTO DO CELEBRANTE (Credenciais de ministro religioso ou 

credencial de juiz de paz);  

• PETIÇÃO AO OFICIAL SOLICITANDO O REGISTRO DO CASAMENTO  

• QUALIFICAÇÃO DO CELEBRANTE (Reconhecida firma)  

 

 

 



 

(Estes documentos deverão ser entregues ao casal após a celebração para que seja 

encaminhado o surtimento civil do casamento  

 

2. CASAMENTO RELIGIOSO  

 

(Obs.) TODO MINISTRO RELIGIOSO DEVIDAMENTE CREDENCIADO E ORDENADO, 

PODERÁ REALIZAR CASAMENTO RELIGIOSO NA SUA PRÓPRIA IGREJA SEM A 

HABILITAÇÃO OFICIAL DO CARTÓRIO. DESDE QUE OS NUBENTES QUEIRAM 

CARATÉR CIVIL EM SEU DOCUMENTO DEVERÁ EM QUALQUER TEMPO 

APRESENTAR AO CARTÓRIO O DOCUMENTO DA REALIZAÇÃO DA CELEBRAÇÃO 

RELIGIOSA O REQUERIMENTO AO OFICIAL COMPETENTE, QUALIFICAÇÃO DO 

CELEBRANTE E TESTEMUNHAS.  

 

Mas é importante lembrar que, de acordo com o Novo Código Civil, também é possível se 

casar primeiro no religioso e depois registrar o mesmo no civil.  

 

Para isso, é necessário que os noivos compareçam ao cartório, juntamente com as 2 

testemunhas (após a cerimônia religiosa) com os documentos habituais (Certidões e 

R.G.), o Requerimento de Religioso com Efeito civil e o Termo de Religioso com Efeito 

civil, feito pela igreja, já com a firma reconhecida do Celebrante (que realizou a cerimônia 

religiosa) e dar entrada nos papéis de casamento no cartório.  

 

Após 16 dias, os noivos ou outras pessoas designada por eles, deve comparecer ao 

cartório e retirar a certidão de casamento civil.  

 

LEI FEDERAL Nº 6.015 DE 31 DE DEZEMBRO DE 1973  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Art. 74. O casamento religioso, celebrado sem a prévia habilitação, perante o oficial de 

registro público, poderá ser registrado desde que apresentados pelos nubentes, com o 

requerimento de registro, a prova do ato religioso e os documentos exigidos pelo Código 

Civil, suprindo eles eventual falta de requisitos no termo da celebração. (Alterado pela L-

006.216-1974  

 

Parágrafo único. Processada a habilitação com a publicação dos editais e certificada a 

inexistência de impedimentos, o oficial fará o registro do casamento religioso, de acordo 

com a prova do ato e os dados constantes do processo, observado o disposto no Art. 70.  

 

Art. 75. O registro produzirá efeitos jurídicos a contar da celebração do casamento. 

(Alterado pela L-006.216-1974)  

(OBS. É de extrema importância o casal registrar a qualquer tempo o casamento civil. 

Pois pela lei, ambos permanecem em estado civil como solteiros.)  

 

ORIENTAÇÕES PARA EXERCÍCIO REGULAR DE JUIZ DE PAZ ECLESIASTICO  

1-FALE SOBRE TODAS AS LEIS DAS QUAIS TEM CONHECIMENTO QUE DÃO 

DIREITO AO CASAMENTO RELIGIOSO COM EFEITO, CIVIL. 

  

A Constituição da República Federativa do Brasil, assim como o Código Civil Brasileiro, 

por intermédio da disposição estatuída em seu artigo 1515, conferem ao Ministro 

Religioso, desde que preencha as condições especificadas no tópico anterior, a qualidade 

de Ministro Religioso da Justiça de Paz, com competência para a celebração do 

casamento civil, na modalidade religiosa com efeitos civis mediante habilitação prévia. 

 

 A Justiça de Paz foi instituída no Brasil a mais de 170 anos, atualmente prevista na 

Constituição da República Federativa do Brasil por intermédio da norma inserta no artigo 

98, inciso II, composta por Juízes de Paz, com função indelegável, destinada à 

regulamentação, na forma da lei, da celebração de casamentos, da verificação do 

processo de habilitação ao matrimônio, do exercício da conciliação não jurisdicional, além 

de outras atribuições legalmente previstas.  

 

A LEI N° 9.307, de 23 de SETEMBRO de 1.996. JUIZES DE PAZ ECLESIÁSTICOS LEI 

6015 31 DEZEMBRO 1973.  



2- QUE ARTIGO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 FALA SOBRE O 

CASAMENTO RELIGIOSO COM EFEITO, CIVIL, E SOBRE CUSTAS DE TAL 

CASAMENTO?  

 

De acordo com a CONSTITUIÇÃO da REPÚBLICA FERERATIVA DO BRASIL Capitulo 

VII, Artigo 226, parágrafo 2º, da LEI Nº. 1.110 de 23 de Maio de 1950 e da LEI Nº. 6.015 

de 31 de Dezembro de 1973, mediante certidão de habilitação para casamento Civil e em 

casos específicos sem habilitação, estabelecidos pelos artigos 1515 e 1516 do Novo 

Código Civil Brasileiro, todos os Ministros religiosos atuantes em seus ministérios poderão 

exercer e serem titulados.  

 

3-FALE SOBRE A “HABILITAÇÃO PRÉVIA” PARA O CASAMENTO RELIGIOSO COM 

EFEITO, CIVIL.  

 

Art. 1º O casamento religioso equivalerá ao Civil se observadas as prescrições desta Lei 

(Constituição Federal, art. 226, §  

 

2º). HABILITAÇÃO PRÉVIA Art. 2º Terminada a habilitação para o casamento perante o 

oficial do registro civil (Código Civil artigos 180 a 182 e seu parágrafo) é facultado aos 

nubentes, para se casarem perante a autoridade civil ou ministro religioso requerer a 

certidão de que estão habilitados na forma da lei civil, deixando-a obrigatoriamente em 

poder da autoridade celebrante, para ser arquivada.  

 

Art. 3º Dentro nos três meses imediatos à entrega da certidão, a que se refere o artigo 

anterior, (Código Civil, art. 181, § 1º), o celebrante do casamento religioso ou qualquer 

interessado poderá requerer a sua inscrição, no registro público.  

 

§ 1º A prova do ato do casamento religioso, subscrita pelo celebrante conterá os 

requisitos constante dos incisos do art. 81 do Decreto número 4.857, de 9 de novembro 

de 1939 exceto o de número 5 (Lei dos registros públicos). 

 

 § 2º O oficial de registro civil anotará a entrada no prazo do requerimento e, dentro em 

vinte e quatro horas, fará a inscrição.  

 

 

 



4- FALE SOBRE A “HABILITAÇÃO POSTERIOR” PARA O CASAMENTO RELIGIOSO 

COM EFEITO, CIVIL. HABILITAÇÃO POSTERIOR  

 

Art. 4º Os casamentos religiosos, celebrados sem a prévia habilitação perante o oficial do 

registro público, anteriores ou posteriores a presente Lei, poderão ser inscrito desde que 

apresentados pelos nubentes, com o requerimento de inscrição, a prova do ato religioso 

e, os documentos exigidos pelo art. 180 do Código Civil. Parágrafo único. 

 

 Se a certidão do ato do casamento religioso que contiver os requisitos constantes dos 

incisos do art. 81 do Decreto nº. 4.857, de 9 de novembro de 1939, exceto o de número 5 

(Lei dosregistros públicos), os requerentes deverão suprir os que faltarem. 

 

 Art. 5º Processado a habilitação dos requerentes e publicados os editais, na forma do 

disposto no Código Civil, o oficial do registro certificará que está findo o processo de 

habilitação sem nada que impeça o registro do casamento religioso já realizado. 

 

 Art. 6º No mesmo dia, o juiz ordenará a inscrição do casamento religioso de acordo com 

a prova do ato religioso e os dados constantes do processo tendo em vista o disposto no 

art. 81 do Decreto nº. 4.857, de 9 de novembro de 1938 (Lei dos registros públicos). 

  

5-APÓS O CASAMENTO RELIGIOSO, PARA QUE O MESMO SE TORNE PASSIVO DE 

EFEITOS CIVIS O “MINISTRO RELIGIOSO “ACUMULA FUNÇÕES CIVIS (COMO JUIZ 

DE PAZ) NA CELEBRAÇÃO DO MESMO”“?  

 

SIM, DESDE QUE NOMEADO PARA TAL FIM E DE SOBREMANEIRA REGISTRE ESSE 

DOCUMENTO DE CASAMENTO, GERALMENTE CERTIDÃO NO CARTÓRIO DE 

REGISTROS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DAS PESSOAS CIVIS E JURÍDICAS DA 

COMARCA LOCAL DANDO A ELE EFEITO LEGAL.  

 

6- QUAIS ARTIGOS DO NOVO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO FALA SOBRE O 

CASAMENTO RELIGIOSO COM EFEITO, CIVIL?  

 

ARTIGOS 1515 E 1516 DO NOVO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO.  

 

 

 



7-O QUE É PRECISO PARA QUE UM “MINISTRO RELIGIOSO” SEJA UM “MINISTRO 

RELIGIOSO DA JUSTIÇA DA PAZ” (JUIZ DE PAZ ECLESIÁSTICO)?  

 

Aos Ministros Religiosos – Pastores –, devidamente credenciados em sua respectiva 

denominação, a qual deverá se encontrar regularmente inscrita no Cadastro Nacional das 

Pessoas Jurídicas (CNPJ), desde que se encontrem na condição de membros ativos de 

uma Associação representativa de classe, portadores dos respectivos documentos de 

identificação, a lei confere a função de Ministro Religioso da Justiça de Paz (Ministro da 

Justiça de paz).  

 

É crime o suposto e irregular exercício da função de Juiz de Paz Portanto, para ser 

instituído e reconhecido como um Ministro Religioso da Justiça de Paz não basta: • Ser 

portador de uma mera credencial – "carteirinha" • Intitular-se como Juiz de Paz É crime 

apresentar-se como Juiz de Paz! Condições para o reconhecimento da função de Ministro 

Religioso da Justiça de Paz: Para ser instituído como Ministro Religioso da Justiça de Paz 

é necessário: 

 

 Ser um Ministro Religioso devidamente credenciado em sua respectiva denominação;  

 

• Encontrar-se a Igreja a qual pertence o Ministro inscrita no Cadastro Nacional das 

Pessoas Jurídicas (CNPJ);  

• Apresentar-se na condição de membro ativo de uma Associação, destinada à defesa 

dos interesses da classe; 

 

 • Ser portador de documento legitimamente reconhecido que o qualifique como um 

Ministro Religioso da Justiça de Paz. A Função de Ministro Religioso da Justiça de Paz  

 

A Constituição da República Federativa do Brasil, assim como o Código Civil Brasileiro, 

por intermédio da disposição estatuída em seu artigo 1515, conferem ao Ministro 

Religioso, desde que preencha as condições especificadas no tópico anterior, a qualidade 

de Ministro Religioso da Justiça de Paz, com competência para a celebração do 

casamento civil, na modalidade religiosa com efeitos civis mediante habilitação prévia.  

 

Função primordial e de grande reconhecimento inerente ao Ministro Religioso da Justiça 

de Paz consubstancia-se na possibilidade de celebração do casamento civil, no mesmo 

ato e momento da celebração do casamento religioso. Ou seja, o MINISTRO RELIGIOSO, 



após o término da realização da cerimônia religiosa do matrimônio, em que esteve 

investido na condição da autoridade religiosa, em ato subseqüente, com a permanência 

dos noivos no altar, assume autoridade civil, e realiza a celebração do casamento civil, 

nos termos da lei, perante toda a Igreja.  

 

8- QUAIS DOCUMENTOS SÃO NECESSÁRIOS PARA A HABILITAÇÃO E REALIZAÇÃO 

DO CASAMENTO RELIGIOSO COM EFEITO, CIVIL?  

 

Documentos Necessários para a Habilitação: 

 

 • [Solteiro (a): 2ª via da Certidão de Nascimento atualizada terá que solicitar a 2ª via da 

Certidão de Nascimento no Cartório em que foi registrado (a)], Identidade e CPF. 

 

 • Divorciado (a): 2ª via da Certidão de Casamento com Averbação de Divórcio atualizada, 

Identidade, CPF, Formal de Partilha e Certidão Negativa de Partilha. 

 

 • Viúvo (a): 2ª via de Certidão de Casamento, Identidade, CPF, Certidão de Óbito do 

Cônjuge Falecido (a) e Formal de Partilha. 

 

 • Menor de 18 anos: Consentimento dos pais ou autorização judicial para o casamento 

(quando menores de 16 anos), Certidão de Nascimento, Identidade e CPF.  

 

• Estrangeiro (a): Os estrangeiros poderão fazer prova de idade, estado civil e filiação por 

meio de cédula especial de identificação ou passaporte. O nubente estrangeiro não 

residente no país poderá comprovar a existência de impedimento matrimonial por meio de 

atestado consular, acompanhado de tradução. 



 

 

9- SABENDO QUE O TITULO “JUIZ DE PAZ ECLESIÁSTICO” é um *titulo honorifico* de 

um ministro religioso que acumula em celebração religiosa os efeitos civis na ministração 

do casamento, e principalmente é incumbido em sua conciência de exercer a justiça de 

paz, mesmo que seja em seu âmbito de jurisdição religiosa – dê seu parecer sobre como 

será sua vida a partir de agora partindo do principio que serás portador de tal titulo 

(mesmo que honorificamente), e com o mesmo transmitirás paz e reconciliação entre os 

povos.  

 

utilizando da moral, da ética e da lei amprado pelos artigos atinentes à matéria 

proporcionando da melhor maneira possível a propagação da paz, da união, do respeito e 

da importancia do matrimonio tanto para as leis do mundo quanto para as de deus e 

principalmente os valores morais, familiares, sociais e afetivos. enfatizando em 

palestras,simpósios,encontros de jovens e afins ,desde que o cfje me dê respaldo legal 

para isso(nomeação de delegado regional/representante). pretendo visitar as escolas e 

faculdades de teologia da região difundir a crença e divulgar a lei dentro de minhas 

possibilidades fazendo valer o direito e cumprir o dever na justa e perfeita harmonia para 

com deus e com os homens.  

 

10- fale sobre a justiça de paz, e como os juizes de paz eclesiásticos podem contribuir 

com juizes de paz seculares e com o poder executivo, legislativo e judiciário e como 

podem unir suas funções a favor de uma sociedade de paz.  

 

Creio que de uma maneira harmoniosa uma vez que nosso país de modo especial está 

“reformulando” suas leis, revendo seus conceitos e muitos tabús, preceitos e coisas que 

outrora eram tidas como proibidas e mal vistas, hoje são motivos e bases para educação 

e conhecimento. dessa maneira creio de um modo particular, que uma interação em 

conjunto com as autarquias municipais, estaduais e federais dariam maior amplitude de 

ação aos juízes eclesiásticos e amparo a suas funções delimitadas.  passo a passo de 

cerimonial  



1 – O CELEBRANTE DEVERA ESTAR PRESENTE PARA O ATO 15 MINUTOS ANTES 

DO INICIO  

2 – ESCRENTE DEVERA DISPONIBILIZAR APOIO PREPARANDO DOCUMENTAÇAO 

A SER ASSINADA  

3 – ESTAR VESTIDO DE FORMA RIGOROSA  

4 – ESTAR DE POSSE DE ORGANOGRAMA DA CERIMONIA  

A) MARCHA NUPCIAL  

B) CUMPRIMENTOS E AGRADECIMENTOS  

C) ORAÇÃO  

D) LEITURA DE QUALIFICAÇÃO DOS NOIVOS  

E) SERMÃO (15 MINUTOS)  

F) BENÇÃO DAS ALIANÇAS  

G) DECLARAÇÃO DOS NOIVOS  

H) TROCA DE ALIANÇAS  

I) BENÇÃO SACERDOTAL  

OBS: A CERIMONIA NÃO DEVERA ULTRAPASSAR 25/30 MINUTOS.  

 

as assinaturas das testemunhas podera serem colhidas  durante a cerimonia de forma 

discreta, para evitar tumulto  

 

no final cerimonia, o celebrante devera se conter  

a não contar exemplos outras pessoas durante a cerimonia.  

obs: cada celebrante podera desenviolver seu proprio método priorizando o melhor para a 

cerimonia.  

 

MODELO DE CERIMONIA  

 

Boa noite a todos os nubentes juntamente com suas familias agradecem a presença de 

todos a presença de todos aqui nesta noite, não somente tem a finalidade de congratular-

se, mas tambem como testemunhas deste momento importante e nobre na vida de: nome 

do noivo e da noiva.  

 

Estamos aqui para que juntos possamos realizar mais um sonho de amor em realidade, a 

união de nome do noivo e da noiva  

 



A partir de hoje a vida não será apenas uma promessa, será um sonho a ser vividos 

juntos, eles viveram uma história de amor cheia de paz, alegria, união, companheirismo e 

esperança e prosperidade Que a paciência, a tolerância e a solidariedade sejam os 

ingredientes básicos do vosso dia a dia, Leitura do termo  

NOME DO NOIVO brasileiro, profissão operador de maquinas, estado civil solteiro, natural 

de Americana-SP, nascido no dia 25 MARÇO 1985, residente na cidade de Sumaré-sp, 

Filho de:: Francisco Carlos Machioni Cherem e Diomar de Souza Basso.  

.  

NOME DA NOIVA, brasileira, profissão Engenheira de alimentos, natural de Americana-

SP, nascida no dia 08 DE AGOSTO 1987, residente na cidade de Sumare-SP, filha de 

Vanderlei Jose Brianez e Sandra Fatima .  

 

Para constar, foi lavrado o presente termo e registrado no livro próprio e servirá de prova 

para registro de casamento, no registro civil.  

Os noivos, habilitados a se casarem, sem que aja quaisquer impedimento legal, foi feita a 

proclama para este ato;  

 

NESTE RECINTO ALGUÉM TEM ALGO QUE SIRVA DE IMPEDIMENTOS LEGAIS A 

ESTA UNIÃO MATRIMONIAL?  

 

Se não existe, que se cale para sempre, qualquer falácia posterior.  

Por este tão nobre sentimento que você NOIVO e você NOIVA se comprometem num 

mesmo sentimento, pensamento e afeto aos onze dias do mês de Fevereiro de 2012, 

perante mim; NOME DO CELEBRANTE, Ministro Religiosol e Juiz de Paz Eclesiástico e 

as testemunhas presentes sob o regime de Comunhão Parcial de Bens, recebem-se em 

matrimonio.  

 

Palavra livre do ministro  

 

NOME DO NOIVO você aceita NOME DA NOIVA como sua legítima esposa e diante de 

Deus e das testemunhas presentes, prometem viverem juntos em harmonia sendo um 

esposo fiel e amoroso, verdadeiro e leal, em todas as condições da vida, seja na saúde 

ou enfermidade, na prosperidade e na adversidade, honrando-a, e guardando só para ela 

até que a morte os separe? (Sim)  

 



NOME DA NOIVA você aceita NOME DO NOIVO como seu legítimo esposo e diante de 

Deus e das testemunhas presentes, prometem viverem juntos em harmonia sendo uma 

esposa fiel e amorosa, verdadeira e leal, em todas as condições da vida, seja na saúde 

ou enfermidade, na prosperidade e na adversidade, honrando-o, e guardando só para ele 

até que a morte os separe? (Sim)  

 

Então faça se presente o símbolo desse lindo amor...  

 

ENTRADA DAS ALIANÇAS  

 

Eu NOME DO NOIVO te aceito NOME DA NOIVA como minha legítima esposa para 

juntos viveremos este amor, sendo fiel e amoroso todos os dias de minha vida até que a 

morte nos separe.  

 

Coloca a aliança  

 

Eu NOME DA NOIVA te aceito NOME DO NOIVO como meu legítimo esposo para 

vivermos este grande amor, sendo fiel e amorosa todos os dias de minha vida até que a 

morte nos separe.  

Coloca a aliança  

 

 

Hoje começa uma linda história, com o colocar dessas alianças que simboliza o amor 

continuo e eterno abençoado por Deus, sendo de mutuo consentimento que vocês se 

comprometem um ao outro, apraz-me em nome da Lei declarar CASADOS.  

O noivo pode beijar a noiva!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
PROVA PARA FORMAÇAO DE JUIZ DE PAZ ECLESIÁSTICO  
 
 
1) Qual o papel do juiz do tribunal eclesiástico?  
Resp.:......................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
..................................................  
2) O que nos ensina a bíblia referente a tribunal eclesiástico de acordo com I CO. 6.1 ao 
7;?  
Resp.:......................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
............................................................  
3) De acordo com a Constituição Federal, no artigo 5º, Inciso VI O que Beneficia a igreja 
sob o aspecto LIBERDADE DE CULTO?  
Resp.:......................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
...........................................................................................................  
4) De acordo com a Constituição Federal, no artigo 19, I O que beneficia a igreja sob o 
aspecto da INTERFERENCIA GOVERNAMENTAL?  
Resp.:......................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
........................................  
5) De acordo com a Constituição Federal, O artigo 150, VI, "b", O que beneficia a igreja 
sob o aspecto IMPOSTO?  
Resp.:......................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
..................................................  
6) De acordo com lei as igrejas devem se copromete em sua documentação para que as 
mesmas vivam em paz com a constituição o que prerroga isso de acordo com a Lei nº 
10.825, de 22 de dezembro de 2003, Art. 44. Cap. IV - as organizações religiosas;  
(São pessoas jurídicas de direito privado:)  
 
Parágrafo (§) 1o 
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................... 



 
7) De acordo com a Constituição Federal, no artigo 5º O inciso VII quais as prerrogativas 
asseguram a capelania?  
Resp.:......................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
............................................................................................................  
 
8) Faça uma breve monografia sobre capelania  
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
.............................................  
9) O que se entende à respeito de privar algum religioso de seu direito cidadão de acordo 
O inciso VII do artigo 5º?  
Resp.:......................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
.................................................  
10) Quais os cuidados o Ministro religioso deve ter ao fazer um culto em via pública?  
Resp.:......................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
....................................................................................................................................  
11) O juiz de paz o autêntico celebrante de casamento deve está ciente das leis que o 
prerroga faça esse teste a seguir com atenção:  
Descreva a lei sobre o casamento religioso com efeito civil.  
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
........................................................................................................................  
12) O juiz de paz o autêntico celebrante de casamento deve está ciente das leis que o 
prerroga faça esse teste a seguir com atenção:  



Descreva a lei sobre o casamento religioso.  
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________  
 
 
 
 
 


