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A viúva, e com especialidade a que tiver filhos menores, que pretender contrair novas núpcias, 
encontrará em dispositivos do Código Civil - (Art. 183 ns. XIII e XIV) - impedimentos, que se não 
tornam o ato nulo de pleno direito quando realizado com infração desses dispositivos, 
sujeitam entretanto, os cônjuges à penas civis, impondo-lhes; restrições em relação ao regime 
de bens - (Art. 226) - e um cerceamento no direito de usufruir os bens dos filhos menores (Art. 
225). Esses impedimentos salutares, visam resguardar os interesses e direitos dos filhos do 
leito anterior. 

Neste despretensioso trabalho, iremos, inspirados nos ensinamentos dos Mestres, analisar de 
modo mais ou menos objetivo, as cautelas a serem tomadas, quando no exercício de nosso 
cargo, realizamos o casamento de uma viúva. 

Entendemos nós que os impedimentos expressos nos incisos XIII e XIV do citado art. 183, 
podem e devem ser Opostos Pelo Oficial do Registro Civil - (Art. 227 n. III). 

Sendo esses impedimentos da classe dos proibitivos, os mesmos, IMPEDEM A CELEBRAÇÃO DO 
CASAMENTO, mas, uma vez este realizado, NÃO DETERMINAM A SUA NULIDADE, aplicando-se, 
entretanto, aos cônjuges, as penas previstas nos artigos 225 e 226 do Cód. Civil. 

"Ab initio", a viúva que contrai novas núpcias, perde, quanto aos filhos do leito anterior, os 
direitos do pátrio poder, (Art. 393), assistindo-lhe, entretanto, o direito de consigo os ter, os 
quais, só lhe poderão ser retirados, mandando o Juiz e depois de provado que ela, ou o 
padrasto, não os trate convenientemente. (Art. 329). 

No Código Civil, na parte "DO DIREITO DE FAMÍLIA" - Cap. II - "Dos Impedimentos" vamos 
encontrar o seguinte: 

Art. 183 - Não podem casar: 

... XIII - o viúvo, ou a viúva que tiver filhos do cônjuge falecido, enquanto não fizer inventário 
dos bens do casal (Art. 225) e der partilha aos herdeiros. 

Essa proibição que tanto atinge a viúva como o viúvo, tem a finalidade principal de garantir os 
"direitos materiais" dos filhos do leito anterior. 

Como deve então o Oficial do Registro Civil proceder nesse caso? 

Exigir da viúva, (ou do viúvo) atingida por essa proibição, além dos documentos enumerados 
pelo art. 180 do C.C. e necessários à sua habilitação, mais uma certidão do Escrivão perante o 



qual correu o inventário e da qual conste de forma expressa que o INVENTÁRIO FOI 
REALIZADO e os bens foram PARTILHADOS AOS HERDEIROS. 

Caso a viúva, (ou o viúvo) não tenha filhos do cônjuge falecido, por coerência, essa prova será 
desnecessária e ela não estará impedida de casar, mesmo que tendo bens a inventariar, ainda 
não haja feito o inventário; assim entendemos nós. Tendo, entretanto, filhos do leito anterior, 
mas sem bens a inventariar, como deverá proceder nesse caso, o Oficial do Registro Civil para 
ressalvar sua responsabilidade funcional? 

Na obra sempre por nós compulsada, "O CASAMENTO SEGUNDO O CÓDIGO CIVIL, do saudoso 
e culto colega Adolpho Correa de Barros, vamos buscar esclarecimentos para esse particular: 

"Entendemos que, desde que não existam bens, não pode haver inventário, e para provar tal 
fato bastará que, na declaração de que trata o artigo 180 n. IV, - as testemunhas também 
atestem que: - o viúvo ou viúva deixou de fazer inventário por não existirem bens do extinto 
casal;. . ." 

Sobre essa situação, assim decidiu o Desembargador Bernardes Junior, quando Corregedor 
Geral da Justiça: 

DESPACHO 

No processo n. 2.796, tendo por objeto uma consulta do oficial do registro civil de Santa Rita: 

 

Cumpra-se o despacho proferido pelo juiz de paz na petição que se encontra reproduzida a fls. 
A obrigação de fazer inventário e promover partilha, que o art. 183, n. 13 do Cód. Civil, impõe 
ao viúvo ou viúva que pretenda contrair novas núpcias, tem como pressuposto a existência de 
bens e filhos do casamento anterior. A inexistência de bens, como a falta de filhos, torna 
dispensável o inventário. Lei nenhuma exige que a ausência de bens seja apurada em 
inventário negativo, Nesse sentido, os julgados que se encontram da Rev. Forense, vol. 79, p. 
272, e na Rev. dos Tribunais, vol. 80, p. 45, e vol. 99, p. 174, bem como o despacho publicado 
na primeira das citadas revistas, vol. 81, p. 272, proferido pelo eminente Desemb. Oldemar 
Pacheco, como presidente do Trib. de Apelação do Estado do Rio de Janeiro. 

No caso sobre que versa a consulta, o nubente, viúvo, com filhos do cônjuge falecido, afirmou 
que seu extinto casal não possuía bens e, em corroboração dessa afirmativa, ofereceu uma 
declaração subscrita por duas pessoas, com firmas reconhecidas. Nada mais havia a exigir dele 
relativamente ao preceito do citado art. 183, n. 13. De notar-se que a afirmação de 
inexistência de bens não sofreu impugnação de nenhuma das pessoas a que se refere o Cód. 
Civil no art. 190. 

Assim, bem decidiu o juiz admitindo que o casamento se realize e adotem os contraentes o 
regime de comunhão universal de bens - sem prejuízo, é claro, das penalidades previstas nos 
arts. 225 e 226 do mesmo código, em caso de verificar-se não terem sido verdadeiras as 
declarações do nubente e das pessoas que firmaram o documento acima referido. São Paulo, 
26 de dezembro de 1942. (a.) Bernardes Junior. 



(Publicado no Diário da Justiça do dia 27 de dezembro de 1.942). 

O inciso XIV do citado art. 183, está assim redigido: 

A viúva, ou mulher cujo casamento se desfez por ser nulo ou ter sido anulado, até dez meses 
depois do começo da viuvez; ou da dissolução conjugal, salvo se antes de findo esse prazo, der 
à luz algum filho. 

Atendendo ao disposto no art. 338 do C.C. que estabelece: 

... Presumem-se concebidos na constância do casamento: 

II - Os nascidos dentro de trezentos dias subsequentes à dissolução da sociedade conjugal por 
morte, desquite, ou anulação... 

Essa proibição, tem uma dupla finalidade: assegurar a LEGITIMIDADE do filho que porventura 
haja sido gerado durante convivência conjugal anterior, desfeita pela morte, e ao esmo tempo 
evitar confusão de sangue. 

Não nos afoitaremos a COMENTAR tal dispositivo. Passemos a palavra aos Mestres: 

FERREIRA COELHO: 

"O impedimento dessa alínea é apenas impediente, proíbe o casamento, que, uma vez 
realizado, não é nulo, nem por esse motivo é anulável; somente, como pena, a separação de 
bens é obrigatória, e a mulher não poderá frustrar a lei, fazendo doações ao marido. 

Essa aIinea, basea-se na Moral principalmente; seria indecente o procedimento da que, 
grávida do primeiro cônjuge, se unisse a outro a quem pudesse atribuir a paternidade do filho. 
Haveria no caso a turbatio sanguínis ou a confusão de sangue, que a lei deve evitar. " 

CLOVIS BEVILAQUA, assim comenta tal proibição: 

"Confusão de sangue (Art. 183, XIV), - O prazo máximo da gestação é, legalmente, de dez 
meses (Artigo 338, II), embora se apontem raros casos de gestação mais longa. Para evitar a 
generationis incertitudo, a lei impõe, à viúva, a espera do tempo necessário para que se possa 
atribuir ao primeiro marido o filho que ela tiver depois de novamente casada ". 

EDUARDO ESPINOLA, anotando o inciso XIV do art. 183, tem estas palavras: 

"Tem esse impedimento, no sistema de nossa legislação, por fim exclusivamente, evitar o 
turbatio sanguinis." 

JOÃO ARRUDA, assim se expressa: 

"Nossa lei, do mesmo modo que o Direito Romano da época clássica, só atendia à 
conveniência de evitar duvidas acerca dos direitos sucessórios do filho havido pouco após a 
dissolução do matrimônio, e, em conseqüência, faz cessar a proibição, desde que, antes de 
findos os dez meses, tenha a mulher algum filho. 

São ainda de EDUARDO ESPINOLA, estas anotações: 



"A decência, entretanto, impõe à mulher grávida o dever de esperar o parto, antes de entrar 
em novas relações matrimoniais. Ao lado da decência, das conveniências sociais, o cuidado, a 
proteção dispensada ao conceptus. E nem sempre é fácil. conhecer com segurança se existe, 
ou não, gravidez. 

Por tudo isso, e cortar duvidas e discussões, fixou o Código o período adotado pelo maior 
número das mais importantes legislações dos modernos povos cultos. " 

As citações supras, foram transcritas do Vol. XII "CÓDIGO CIVIL" de A. Ferreira Coelho. (Pags. 
331, 332 e 333). 

Deve portanto o Oficial do Registro Civil, acautelar-se, nesse particular, e, caso o casamento 
possa ser realizado em virtude da viúva, ter dado à luz um filho, dentro do prazo aludido no 
dispositivo citado, entendemos nós, que esse fato deve ficar comprovado no processo de 
habilitação, juntando-se ao mesmo, uma certidão do termo de nascimento desse filho. 

Realizado o casamento da viúva, com filhos menores, o Oficial do Registro Civil, dando 
cumprimento ao disposto no art. 602 do Código de Processo-Civil, deverá remeter ao Juiz 
competente, uma certidão do termo de casamento, afim de que este promova a nomeação de 
um tutor para os filhos dada a circunstância da viúva que convolar novas núpcias perder o 
"pátrio-poder" sobre os mesmos. (Art. 393 C.C.)   

Em virtude de estabelecer normas para o exato e fiel cumprimento do art. 602 do C.P.C., 
vamos aqui, finalizando este nosso trabalho, transcrever um Provimento do Juiz Heraclides 
Batalha de Camargo e que mereceu integral aprovação da Corregedoria Geral da Justiça, 
conforme se verifica do Despacho do Desembargador J. M. Gonzaga, publicado no Diário 
Oficial de 26 de Março de 1949: 

DESPACHO proferido no ofício n. 14, de 7 do corrente, do Juízo de Direito de Pirassununga:  

 

"Arquive-se. Para o bom cumprimento do preceito  do art. 602 do Código de Processo Civil, 
parecem-me muito úteis as providências determinadas pelo Dr. Juiz de Direito de Pirassununga 
no provimento incluso, que mando seja publicado para conhecimento,, dos interessados. S. 
Paulo, 25-3-949. (a.) Gonzaga ~ - P R 0 V I M E N T O - O Bel. Heraclides Batalha de Camargo, 
Juiz de Direito e corregedor permanente desta Comarca, usando das atribuições de seu cargo, 
determina: - Sempre que for realizado casamento de viúva que tiver filhos menores, o Sr. 
Oficial do Cartório do Registro Civil fará com que a contraente declare, em papel separado, 
para os fins dos artigos 602 do Código de Processo Civil e 393 do Código Civil, o seguinte: 1.º) - 
nome dos filhos menores, data e local do nascimento e cartório onde se encontram 
registrados; 2.º) - bens de propriedade dos menores, e 3.º) - nome do tutor legítimo e, na falta 
deste, a indicação de pessoa idônea para assumir a tutela, com qualificação e endereço, 
inclusive dos contraentes. Esta declaração o Sr. Oficial remeterá ao Juiz de Direito, 
acompanhada de certidão do termo de casamento, de acordo e sob as penas do art. 602 
citado. Registe-se e cumpra-se, remetendo-se cópia aos Srs. Oficiais de Registro Civil da 
comarca. Pirassununga, 7 de março de 1949. O Corregedor Permanente (a.) Heraclides Batalha 
de Camargo. 


