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Oficial sucessor do Reg. Civil de Nuporanga 

Dos impedimentos enumerados no art. 183 do C. C. não podem casar (n.º XIII) o viúvo ou a 
viúva. que tiver filhos do cônjuge falecido, enquanto não fizer inventário dos bens do casal e 
der partilha aos herdeiros; nas disposições penais art. 225, o viuvo, ou a viuva, com filhos do 
cônjuge falecido, que se casar antes de fazer inventário do casal e dar partilha aos herdeiros, 
perderá o direito ao usufruto dos bens dos mesmos filhos; e, no art. 393, a mãe, que contrai 
novas núpcias, perde quanto aos filhos do leito anterior, os direitos do pátrio poder, mas 
enviuvando os recupera; 

Por força desses dispositivos verifica-se que é mister o viúvo ou viúva ao convolar novas 
núpcias apresentar, além dos documentos exigidos no art. 183, certidão de haver procedido 
inventário dos bens deixados pelo cônjuge falecido e haver dado partilha aos herdeiros para 
não sofrer a penalidade inserta no art. 225. 

Para ser cumprido fielmente o que preceituam os artigos 393 do C. C. e 602 do C. P. C., ao 
realizar-se casamento de viuva que tiver filhos menores e, mesmo não havendo bens a 
inventariar, o Oficial deverá remeter incontinente a certidão do ato ao Juiz de Direito 
acompanhada de uma declaração da contraente que a assinará no dia do casamento em duas 
vias, ficando a segunda via anexa aos autos de habilitação e, de acordo com o provimento 
publicado em 25 de março de 1949, no Diário de Justiça, elaboramos o seguinte modelo: 
"Declararão. - F, (nome por extenso) brasileira, (profissão), tendo consolado segundas núpcias 
com F, nesta data, no Cartório de (localidade) e, para os fins dos artigos 602 do Código de 
Processo Civil e 393 do Código Civil, declara que: de suas primeiras núpcias com o falecido F, 
tem (tantos filhos) - de nomes (dar nomes, onde nasceram, data do nascimento de cada um, 
Cartório onde foram registrados, número dos livros, folhas e termos) ; que, (os seus filhos) 
possuem. os seguintes bens: (relacionar esses mesmos bens, no que consistem e onde se 
encontram) conforme inventário dos bens deixados pelo seu primeiro marido e procedido no 
(dizer qual o Cartório e data do inventário) ; que, nos termos da Lei, para assumir a tutela de 
(seu filho ou seus filhos) indica o senhor (nome da pessoa indicada, fazendo a qualificação da 
mesma e declarar a sua residência) ; que, ela declarante e seu marido vão residir no município 
de (declarar o endereço completo). Data e assinatura da declarante. 


