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Dos impedimentos relacionados no art. 183 do Código Civil, encontramos o item XIII que diz: O 
viúvo ou a viúva. que tiver filhos do cônjuge falecido, enquanto não fizer inventário dos bens 
do casal e der partilha aos herdeiros; deduz-se portanto, a obrigatoriedade da apresentação da 
prova de haver sido procedido o inventário e dado partilha aos herdeiros; no caso porem, em 
que o casamento se realize com separação de bens, quando ambos ou um dos nubentes 
estiverem enquadrados no item II do art. 258 do C. C. é cabível ou não a exigência da prova de 
ter sido procedido o inventário? - a primeira vista parece que não, uma vez que, os nubentes 
são maiores de 60 e 50 anos de idade, a força do item II, do art. 258 se faz sentir e, os filhos 
desses nubentes, quando os têm, já atingiram a maioridade, portanto, não estariam mais 
gozando o usufruto, que seria o castigo do art. 225 se porventura convolassem novas núpcias 
sem a apresentação da pr6va de ter procedido o inventario e dado partilha aos herdeiros; mas, 
o citado art. 225, não estabelece idade, caso contrário, por certo diria que, os maiores de 60 e 
50 anos, estão isentos da apresentação da prova de haver procedido o inventário e dado 
partilha aos herdeiros; abalei-me em escrever este modesto e despretensioso artigo em 
virtude de ter em mãos um caso desses, dois viúvos maiores de 60 e 50 anos, vão convocar 
novas núpcias, exigisses a certidão de que trata o art. 183, item XIII, pois, embora essa 
certidão, em parte, perde o seu rigor, tem o mérito de forçar a abertura do inventário, si ainda 
não tiver sido processado. È portanto, aconselhável a exigência desse documento. 


