
Provimentos 

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 

 

N. 10.996 - Juízo de Direito da 15.2- Vara Civil Capital - "Versa a dúvida suscitada pelo Dr. Juiz 
de Direito da 15.a Vara civil da comarca de São Paulo, Da qualidade de Corregedor 
Permanente do Registro Civil do 8.0 subdistrito (Sant'Ana), sobre a prova do estado de viuvez. 
Na espécie, o habilitando alegando ser viúvo, ofereceu corno prova certidão de óbito de sua 
primeira esposa, passada pela Conservatória do Registro Civil de Coimbra, acompanhada por 
uma declaração do mesmo sentido, do consulado de Portugal em São Paulo. 

Entendeu o Dr. Curador de Casamento que dita certidão não estava devidamente legalizada. 0 
M. M. Juiz, acolhendo alegação dos habilitandos de que "inúmeros casamentos com certidões 
de óbitos vindas de Portugal" têm sido realizados neste Estado, sem outras formalidades, 
representou a esta Corregedoria Geral, no sentido de ser resolvida a dúvida de modo geral. 

Respondo: 

O casamento anterior não dissolvido, é impedimento dirimente, na forma do Cód. Civil, art. 
183, VI. De acordo com o art. 180, V, do mesmo Código, a prova de inexistência do 
impedimento se faz com a certidão de óbito do cônjuge falecido ou da anulação do casamento 
anterior. 

Na espécie, não se cogita de falta ou impossibilidade da apresentação da certidão e sim de 
falta de formalidade do documento exibido. Os atos autênticos passados em País estrangeiro, 
além da tradução quando necessária, só produzem fé em Juízo, depois de devidamente 
legalizados pelos cônsules brasileiros, cujas firmas devem ser reconhecidas pela Secretaria do 
Ministério das Relações Exteriores (Gusmão, Processo Civil, vol. II, pags. 122), ou outra 
repartição competente, como as Alfândegas e Delegacias Fiscais. A exigência é legal, decorre 
de princípios de direito internacional privado que estabelece condições para a validade de 
documentos passados em país estrangeiro, no Estado em que é produzido, entre elas a 
legalização para tornar certa a autenticidade. (Código Bustamante, art. 402, citado por 
Espínola em comentários ao art. 13 da Lei de Introdução). Nestas condições, a certidão 
passada em qualquer País estrangeiro e não devidamente legalizado pelo cônsul brasileiro, 
cuja firma também deverá ser reconhecida, não faz fé e não pode ser admitida em juízo, na 
forma do art. 140 do CM. Civil, 228 do Cód. de Processo Civil, art. 125 do Cód. Comercial, 140 § 
2.º do Reg. 737, exigência que vem do Reg. de 14 de Abril de 1834, art. 79, apud Moráes 
Carvalho, Praxe, § 434. - Publique-se para observância geral, devolvendo-se. - São Paulo, 27 de 
janeiro de 1954. (a) Pedro Chaves". 


