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O que se percebe, em última análise, é que onde não houver respeito 

pela via e integridade física e moral do ser humano, onde as condições 

mínimas para uma existência digna não forem assegurados, onde não 

houver limitação de poder, enfim, onde a liberdade e a autonomia, a 

igualdade (em direitos e dignidade) e os direitos fundamentais não 

forem reconhecidos e minimamente assegurados, não haverá espaço 

para a dignidade humana e a pessoa, por sua vez, poderá não passar de 

mero objeto de arbítrio e injustiças (SCARLTE, 2006, p. 59).   

  

  



 

RESUMO  

  

  

A presente monografia tem por objetivo a análise da constitucionalidade do inciso II do artigo 

1.642 do Código Civil de 2002, que impõe o regime de separação obrigatória aos 

septuagenários. Trata-se de um tema debatido na doutrina especializada, vez que a vedação 

demonstra um desalinho com os ditames constitucionais da liberdade, da igualdade e, 

sobretudo, da dignidade da pessoa humana, já que o legislador reduz a capacidade dos nubentes 

unicamente em razão da elevada idade, presumindo ser o vetusto incapaz de escolher seu 

próprio regime de bens, com o ultrapassado argumento da proteção patrimonial, o que não 

encontra substrato constitucional. O tema desta monografia, portanto, mostra-se atual na 

medida em que, com o aumento da expectativa de vida observada nos últimos anos, os idosos 

representam uma importante e significativa parcela da sociedade brasileira. No escopo de 

determinar pela constitucionalidade ou não do aludido dispositivo, foi estudado as 

características da população idosa e a evolução do sistema protetivo destinado a elas, tanto em 

âmbito nacional quanto internacional, abordando o Estatuto do Idoso e outras diversas leis 

atinentes ao caso. Foi abordado, também, as concepções mais modernas do instituto da família 

e do casamento, focando nas peculiaridades de cada regime existente no ordenamento 

brasileiro. Outrossim, foram abordados os fenômenos da intervenção mínima do Estado nas 

relações familiares (direito de família mínimo), da repersonalização do direito familiar 

(despatrimonialização das relações familiares) e análise da família em sua forma instrumental, 

bem como o instituto da incapacidade no ordenamento brasileiro. Ainda, foram abordados os 

posicionamentos doutrinários e jurisprudenciais a respeito da controvérsia. O estudo foi 

desenvolvido com o procedimento lógico-indutivo e adotou a abordagem qualitativo-

explicativa, com técnicas de pesquisa bibliográfica e documental. Por fim, com os resultados 

obtidos, concluiu-se pela inconstitucionalidade da norma em face dos axiomas constitucionais 

da liberdade, igualdade e da dignidade da pessoa humana.     

  

  

Palavras-chave: Septuagenário. Regime de separação obrigatória. Inconstitucionalidade. 

Discriminação. Casamento.   
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1 INTRODUÇÃO  

  

A presente monografia tem por objetivo a análise acerca da possível  

inconstitucionalidade do artigo 1.641, II do atual Código Civil que trata do regime de separação 

obrigatória imposta aos septuagenários. De acordo com essa regra, os noivos maiores de setenta 

anos não podem escolher qual regime de bens querem adotar para reger a relação. Assim, sob 

a luz de toda a principiologia constitucional, será analisada se a referida norma se adequa aos 

axiomas consagrados na Carta de 1988.   

Essa norma restritiva já se encontrava presente na codificação civilista de 1916, que  

foi editada sob forte influência do patrimonialismo, do paternalismo e do machismo 

contemporâneos à época. Naquele Código, a idade para a imposição da obrigatoriedade do 

regime era 60 anos para os homens e 50 anos para as mulheres. Hoje, contudo, embora o 

legislador tenha optado por manter a restrição no Código Civil de 2002, decidiu por majorar a 

idade, elevando-a para setenta anos, tanto para homens quanto para as mulheres, por meio da 

Lei 12.344/2010. Todavia, os motivos que ensejaram a norma no início do século passado não 

são condizentes com a hodierna concepção de família e sociedade brasileiras, pautadas na 

solidariedade, na igualdade e na afetividade.   

Atualmente, devido aos avanços sociais e tecnológicos, e o consequente aumento  

da expectativa de vida, a população brasileira está envelhecendo. Hoje, os idosos representam 

13% da população brasileira e as projeções indicam que em até 2060, a população com mais de 

60 anos será maior do que a quantidade de adolescentes, atingindo a marca de 32% da população 

(VETTORAZZO, 2018). Assim, as pessoas de alta idade que antes eram vistas como sinônimo 

de debilidade ou decadência, em virtude da visão arcaica capitalista que via nos idosos 

pouquíssima utilidade e com pouco tempo de vida pela frente, agora se mantêm ativas, 

movimentam a economia, o consumo, são responsáveis por famílias, grandes corporações, 

administram empresas e, inclusive, países.   

Levando em consideração a crescente participação do idoso na vida social  

contemporânea e na persecução de garantir-lhes os direitos inerentes de sua condição de cidadão 

e que lhes são tão importantes, é dever do Estado e de toda a sociedade garantir que essa 

significativa parcela da população goze os direitos e garantias que possuem. Todavia, 

contrariando todo esse fenômeno, de acordo com o Código Civil de 2002, os septuagenários 

não podem dispor de seu próprio patrimônio.   

O legislador pátrio parece ignorar essa realidade flagrante e condena o idoso a 

uma incapacidade somente em função da sua idade avançada, desconsiderando os 
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princípios basilares que constituem e definem uma família e a liberdade 

patrimonial em detrimento de interesses sociais restritos, como a proteção 

patrimonial da família e a expectativa sucessória de eventuais herdeiros 

(GONÇALVES, 2017). Ademais, limita a possibilidade de que haja um genuíno 

afeto (condição inerente a qualquer casamento) entre os nubentes somente até os 

69 anos e que, a partir disso, a relação se pauta, exclusivamente, por interesses 

patrimoniais.  

Assim, com o objetivo de analisar a constitucionalidade da obrigatoriedade do  

regime de separação obrigatória imposta aos nubentes septuagenários pela Codificação Realle, 

esta monografia será dividida em três capítulos.   

A Constituição Federal de 1988 traz uma série de princípios, expressos ou  

implícitos, que se ramificam nas diversas áreas do direito, de maneira que devem se fazer 

presentes na interpretação e na aplicação de determinado instituto jurídico, bem como orientar 

a atuação e a aplicação do direito. Nessa conjuntura constitucionalista, portanto, qualquer norma 

infraconstitucional que não reflita a principiologia constitucional é tida inconstitucional.   

Devido a essa tábua axiológica, os institutos do direito civil são interpretados com  

base nos ditames constitucionais, de maneira que as relações patrimoniais e pessoais privadas 

submetem-se à dignidade da pessoa humana e aos princípios da liberdade, da solidariedade e 

da igualdade. É o que se entende por “direito civil constitucional” ou “constitucionalização do 

direito civil”, fenômeno que consiste na superação do viés patrimonialista do direito civil 

clássico pelos axiomas relativos à valorização da pessoa humana, porquanto valor priorizado 

pelo constituinte (FARIAS; ROSENVALD, 2016). Isso porque é o patrimônio que serve à 

pessoa, e não o contrário. Nesse sentido, o primeiro capítulo deste trabalho será abordado o 

fenômeno da constitucionalização do direito civil.  

Dentro desse capítulo será abordado os principais princípios constitucionais que  

regem as relações civis e, em especial, as relações familiares. Nesse sentido, será retratado, em 

decorrência da autonomia privada e em consequência da constitucionalização do direito 

privado, o fenômeno da intervenção mínima do Estado na estrutura familiar, consagrado no art. 

226, §7º da Constituição Federal de 1988. Também serão traçados o caráter instrumental da 

família e será feita uma análise da principiologia constitucional aplicada ao instituto da família. 

Outrossim, em consequência do fenômeno da repersonalização do direito civil, serão abordados 

a despatrimonialização das relações familiares e a história, importância e consequências do 

afeto para a entidade familiar.     

O segundo capítulo será dedicado a análise do casamento e temas correlatos, de  
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forma que serão objetos desta fase do trabalho breve análises das implicações dos diferentes 

regimes de bens existentes no ordenamento pátrio, com mais destaque ao regime de separação 

obrigatória de bens, que é o objeto deste trabalho. Também serão analisados os princípios 

atinentes à escolha de regime, bem como a aplicabilidade da Súmula 377 do STF para suavizar 

os efeitos do casamento contraído sob a égide do artigo 1.641 do Código Civil.   

No terceiro e último capítulo será abordado o perfil do idoso brasileiro  

contemporâneo. Para isso, será utilizado dados estatísticos que demonstram a importância e a 

participação dessa parcela da população na sociedade. Ademais, demonstrar-se-á toda evolução 

histórica da codificação atinente à proteção do idoso e a atual codificação destinada a assegurar 

seus direitos.   

Neste capítulo também será explanado as diferentes visões sobre o tema com  

autores a favor e contra a restrição normativa em comento. Outrossim, serão discutidos diversos 

julgados e jurisprudências sobre a problemática e, além disso, serão analisados vários projetos 

de lei, de iniciativa tanto da Câmara dos Deputados quanto do Senado Federal, que visam 

revogar o inciso II do art 1.641 do Código Civil de 2002.   

Diante do exposto, portanto, o presente estudo pretende-se a uma discussão acerca  

da constitucionalidade do regime de separação obrigatória imposto aos septuagenários, disposto 

no artigo 1.641, II, da legislação civilista e uma reflexão sobre a necessidade de eventual revisão 

desse dispositivo. Ademais, a monografia, no que tange a persecução do objetivo geral, será 

precipuamente descritiva-explicativa, porquanto descrever-se-á características de determinado 

grupo, como os idosos para identificar fenômenos, como a constitucionalização do direito civil 

e a despatrimonialização das relações. A abordagem será qualitativa, por possuir um conteúdo 

altamente descritivo, apoiando-se numa filosofia fenomenológica por meio de uma 

compreensão de fenômenos sociais.  
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2 FENÔMENO DA CONSTITUCIONALIZAÇÃO DO DIREITO CIVIL  

  

A constitucionalização das relações civis é um fenômeno decorrente da 

Constituição Cidadã de 1988, no qual os ramos do direito civil têm que se ater aos axiomas 

consagrados na Carta de 1988 para serem consideradas constitucionais. Também apresenta 

outra característica, no qual, nas relações entre particulares, essas devem se pautar pelos 

princípios norteadores da lealdade, da igualdade e, principalmente, pela dignidade da pessoa 

humana, elevada como fundamento do Estado Democrático de Direito logo no primeiro artigo 

da Constituição Federal de 1988, de maneira que sua exigibilidade é imediata e efetiva. É o que 

se costumou chamar de horizontalização dos direitos fundamentais (MENDES; COELHO; 

BRANCO, 2008), no qual observa-se uma adequação da normatização privada aos direitos ditos 

fundamentais.  

  

2.1 Eficácia horizontal dos direitos civis: evolução  

  

O direito civil, desde a Roma Antiga, foi considerado a “Constituição” das relações  

privadas, porquanto reúne as normatizações, institutos e temas jurídicos relevantes para a vida 

do homem, de maneira que “toda a vida civil está impregnada do Direito Civil” (DINIZ, 2002, 

p. 66).   

O Código Civil desses tempos almejava a completude, de maneira que tinha a  

pretensão de regrar todas as situações da vida privada, relegando à Constituição o elemento 

subsidiário de integração, que seria aplicável na ausência de normas específicas e depois de 

malogrado a técnica interpretativa, ocasionando, nas palavras do Professor Rosenvald “evidente 

subversão hermenêutica” (FARIAS; ROSENVALD, 2017, p. 66).   

Todavia, a partir dos séculos XIX e XX, o direito civil experimentou profundas  

transformações, que iniciaram na Europa e chegaram ao Brasil na década de 1930. Tais 

inovações se deram, primeiramente, com a intervenção do Estado na economia e o que se 

convencionou-se chamar de dirigismo contratual, ou seja, a intervenção estatal na autonomia 

privada. Posteriormente, ainda, ocorreu o fenômeno conhecido como “descodificação do direito 

civil”, o que contribuiu para quebrar a estrutura fechada e monolítica da codificação civilista 

com a retirada de temáticas inteiras do Codex para legislações esparsas. Neste mesmo período, 

observaram-se, também, a crise nas fontes do Direito Civil, já que se agrega ao ramo civilista o 

conjunto de normas formados pelos tratados, pactos e convenções internacionais, estabelecendo 
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normas humanitárias acolhidas pelo ordenamento jurídico brasileiro (FARIAS; ROSENVALD, 

2017).   

Com a “degradação” do Código Civil em diversas leis e a crise em suas fontes, a 

Constituição assume um papel reunificador do sistema, de maneira que congrega em si as regras 

e principiologia geral acerca das instituições e relações privadas, delimitando os contornos e 

perspectivas da autonomia privada, da propriedade, da proteção dos núcleos familiares, dentre 

outros aspectos (GOMES, 1983).  O Código Civil não era, e não é, capaz de promover, com 

princípio estáveis, as necessidades do homem moderno. Assim,   

  

[...] a Lex Mater salvou o Código Civil (e o Direito Civil como um todo) de uma morte 

inexorável, permitindo sua oxigenação, abrindo a norma civil para um mundo real, 

palpável, concreto – que reclama e exige uma tutela jurídica adequada às suas 

necessidades prementes e presentes. Como percebeu Luiz Fachin, “da morte por 

asfixia se salvou o Direito Civil contemporâneo ao abrir-se para além da neo-exegese” 

(FARIAS; ROSENVALD, 2017, p. 68).  

  

Assim, essas mudanças se desenrolaram devido a socialização das relações travadas  

entre particulares, de uma tutela diferenciada para a pessoa humana, em razão da evolução das 

necessidades do próprio homem, a previsão de direitos fundamentais, a introdução de cláusulas 

gerais nos sistemas jurídicos e da incorporação de princípios essenciais de natureza 

constitucional, como transmissores da nova ordem legal encarregada da normatização das 

relações civis (CARNACCHIONI, 2013). Isto se deu porque o Direito Constitucional 

distanciou-se de uma histórica posição de abordagem de temas que envolvesse a organização 

política e administrativa do Estado para ofertar, enfim, temas sociais, no que tange à disciplina 

da pessoa humana, proclamando ideais de dignidade e cidadania.   

À essa nova sistemática principiológica e normativa, reguladores das relações  

sociais e privadas, relativos à proteção da pessoa, nas suas mais diferentes dimensões 

fundamentais, integrados pela Constituição, se empresta a expressão Direito Civil 

Constitucional.   

Como decorrência natural dessa constitucionalização do Direito Civil, decorre a  

aplicação dos direitos consagrados no Texto Maior nas relações privadas, já que não são direitos 

oponíveis apenas em face do poder público, mas difundidos nas relações entre particulares, de 

sorte que é autorizado, ao particular, exigir de outro particular o respeito ao estipulado na Carta 

Magna, pois é inimaginável que as próprias partes possam desrespeitar os direitos assentados 

na Constituição.      

Todavia, reconhecer a existência desse fenômeno de nada adianta se não for  
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colocado em prática, na realidade, na medida em que aplicar um princípio constitucional não é 

simplesmente colocá-lo no papel. Na busca de satisfazer a concretização desse fenômeno, Pablo 

Stolze ensina:  

  

Devemos, inicialmente, compreendê-lo em sua plenitude, enquanto prerrogativa 

impositiva de respeito à dimensão existencial do ser humano em todas as suas relações 

intersubjetivas. Em seguida, cuidarmos de, mediante uma construção jurídica racional 

e sensível, fazê-lo incidir na relação subjetiva que nos é apresentada. [...] no que tange 

especificamente às relações familiares, a eficácia dos direitos fundamentais deve ter 

incidência direta e imediata, especialmente no que toca ao reconhecimento da tutela 

dos direitos à liberdade de orientação afetiva, de escolha do nubente, de igualdade 

entre cônjuges ou companheiros (GAGLIANO, 2012, p. 58-59).  

  

Assim, portanto, é importante que, não só poder público, mas também os  

particulares, observem a incidência solar das normas constitucionais, e forma que seja possível 

a realização dos interesses e necessidades de cada componente da entidade familiar, considerada 

per si, e da família considerada em toda sua complexidade.   

  

2.2 A Dignidade da Pessoa Humana   

  

A Dignidade da Pessoa Humana não é uma inovação constitucional brasileira, mas  

com a promulgação da Constituição Federal de 1988, esse valor axiológico foi elevado a um 

papel de destaque, de maneira que é considerado o “valor nuclear da ordem constitucional” 

(DIAS, 2013, p. 65).   

Essa supervalorização da pessoa humana frente as arbitrariedades do Estado  

decorrem de diversos fatores históricos, como a Revolução Francesa de 1789 e o pós segunda 

Guerra Mundial, com o surgimento dos Estados Sociais e suas Constituições democráticas em 

face às atrocidades cometidas pelo regime nazifascista na Europa, que ascenderam dentro da 

concepção positivista de um regramento indiferente aos axiomas éticos, adstritos a uma ótica 

meramente formal.   

Atualmente, a expressão “dignidade da pessoa humana”, tem sua origem, nos  

ordenamentos jurídicos, com o advento da Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 

1948. A partir de então, todas as constituições ditas democráticas passaram a adotar a expressão, 

como por exemplo as constituições da Alemanha, Portugal, Espanha e do Brasil. Essa 

positivação somente se deu por consequências de processos de lutas políticas, exigências de 

organizações políticas econômicas e sociais após 1945.   

Na Constituição Federal de 1988, a dignidade humana é apresentada sem definição,  
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de forma que a lei não traz o significado do que é dignidade da pessoa humana, mas tão só a 

elenca como um dos princípios do Estado Brasileiro. Assim, resta-nos saber o que se entende 

por dignidade da pessoa humana.  

Essa expressão teve sua origem em Kant, na sua obra Fundamentação da Metafisica  

dos Costumes (1785), no qual utiliza a expressão “dignidade da natureza humana”, ao afirmar 

que existia em cada homem um valor decorrente da sua razão. Assim, de acordo com o 

pensador, há em cada ser humano uma natureza inerente à sua condição que determina que os 

homens não sejam instrumentos ou meios para realização de vontades de outros homens. Nesse 

sentido, Kant baseava-se na premissa de que cada ser humano é um fim em si mesmo e que 

possui algo que não é disponível e que não se encontra ao alvedrio de outrem: a dignidade. 

(KANT, 2011).    

Essa concepção se baseava no fato de que, sendo o homem dotado de consciência  

moral, possui um valor que o torna sem preço e que faz dele superior a todas as coisas e, 

portanto, insubstituível. Nesse sentido, no “reino dos fins”, as coisas possuem preço; os 

humanos, dignidade. Ou seja, preço somente é atribuído àquilo que pode ser utilizado como 

meio para obtenção de um resultado. Por ser superior às coisas e dotado de algo que seja 

impossível apreçar, é considerado pessoa e, como tal, é dotado de autonomia racional e 

liberdade, de maneira que jamais deve ser tratado como instrumento para satisfação de 

interesses de outrem.  É essa autonomia racional “o fundamento da dignidade da natureza 

humana e de toda a natureza racional” (KANT, 2011, p. 65). Nesse sentido, define o autor:  

  

No reino dos fins, tudo tem ou um preço ou uma dignidade. Quando uma coisa tem 

preço, pode ser substituída por algo equivalente; por outro lado, a coisa que se acha 

acima de todo preço, e por isso não admite qualquer equivalência, compreende uma 

dignidade. (...) o que se faz condição para alguma coisa que seja fim em si mesma, 

isso não tem simplesmente valor relativo ou preço, mas um valor interno, e isso quer 

dizer, dignidade. Ora, a moralidade é a única condição que pode fazer de um ser 

racional um fim em si mesmos, pois só por ela lhe é possível ser membro legislador 

do reino dos fins. Por isso, a moralidade e a humanidade enquanto capaz de 

moralidade são as únicas coisas providas de dignidade.   

  

Para parte da doutrina, a dignidade da pessoa humana apresenta caráter irrestrito e  

deve ser observada em absolutamente todos os casos, já que é considerada em si mesma, 

independentemente de qualquer coisa, ou seja, basta que seja “pessoa” para que a norma da 

dignidade incida e a proteja. Nesse sentido, argumenta Castanheira Neves:   

  
A dimensão pessoal postula o valor da pessoa humana e exige o respeito incondicional 

de sua dignidade. Dignidade da pessoa a considerar em si e por si, que o mesmo é 
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dizer a respeitar para além e independentemente dos contextos integrantes e das 

situações sociais em que ela concretamente se insira. Assim, se o homem é sempre 

membro de uma comunidade, de um grupo, de uma classe, o que ele é em dignidade 

e valor não se reduz a esses modos de existência comunitária ou social. Será por isso 

inválido e inadmissível, o sacrifício desse seu valor e dignidade pessoal a benefício 

simplesmente da comunidade, do grupo, da classe. Por outras palavras, o sujeito 

portador do valor absoluto não é a comunidade ou classe, mas o homem pessoal, 

embora existencial e socialmente em comunidade e na classe. Pelo que o juízo que 

histórico-socialmente mereça uma determinada comunidade, um certo grupo ou uma 

certa classe não poderá implicar um juízo idêntico sobre um dos membros considerado 

pessoalmente – a sua dignidade e responsabilidade pessoais não se confundem com o 

mérito e o demérito, o papel e a responsabilidade histórico-sociais da comunidade, do 

grupo ou classe de que se faça parte (NEVES, 1976, p. 207 apud MIRANDA, 2003, 

p. 190-191).   

  

Nessa toada, portanto, a dignidade da pessoa humana, ou da natureza da pessoa  

humana, não decorre de fatores externos, mas somente da inerente condição de humano. É, 

então, um valor que todo ser humano tem porque é racional, ou seja, “não há relatividade da 

capacidade que permita eliminar a razão de um ser humano; é por isso que, do ponto de vista 

ético, no direito todo ser humano tem o mesmo valor” (PEREIRA, 2012, p.98).   

Todavia, Robert Alexy (2011) compreende a dignidade da pessoa humana como  

um princípio forte, mas não como absoluto. Para o autor, a dignidade da pessoa humana é tratada 

como regra e como princípio em face da ambiguidade de significados que a expressão 

“dignidade da pessoa humana” carrega, já que é, sobretudo, uma construção cultural. Assim, 

para o autor, a relação de preferência do princípio da dignidade humana em face de outros 

princípios determina o conteúdo da regra da dignidade humana, ou seja, “não é o princípio que 

é absoluto, mas a regra que, em razão de sua abertura semântica, não necessita de limitação em 

face de alguma possível relação de preferência” (ALEXY, 2011, p. 113).   

Contudo, isto não é suficiente para caracterizá-la como regra, mas sim um princípio  

de grande abrangência, de grande importância, mas não de caráter absoluto. Ou seja, é, 

sobretudo, um princípio e, portanto, sujeito a inevitáveis relativizações quando confrontados 

com outros bens jurídicos constitucionalmente protegidos, como a proteção da comunidade 

estatal ou a proteção da dignidade de terceiros sempre, todavia, analisados no caso concreto.  

  

O fato de que, dadas certas condições, a dignidade da pessoa humana prevalecerá com 

maior grau de certeza sobre outros princípios não fundamenta uma natureza absoluta 

desse princípio, significando apenas que, sob determinadas condições, há razões 

jurídicas constitucionais praticamente inafastáveis para uma relação de precedência 

em favor da dignidade Humana. Mas essa tese sobre a existência de uma posição 

nuclear também vale para outras normas de direitos fundamentais. Ela não afeta sua 

natureza de princípio. Por isso, é possível dizer que a norma da dignidade humana não 

é um princípio absoluto. A impressão de um caráter absoluto advém, em primeiro 

lugar, da existência de duas normas da dignidade da pessoa humana: uma regra e um 



16  

  

princípio; além disso, essa impressão é reforçada pelo fato de que há uma série de 

condições sob as quais o princípio da dignidade humana prevalecerá – com grande 

grau de certeza – em face de todos os outros princípios (ALEXY, 2011, p. 114).   

  

De acordo com a Declaração Universal de 1948, “todos os seres humanos nascem  

livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em 

relação uns aos outros com espírito de fraternidade” (ONU, 1948), ou seja, uma sociedade 

somente é justa e democrática se considerada a liberdade e a autonomia privada. Assim também 

ocorre com as famílias, porquanto a exclusão de determinados relacionamentos ou a imposição 

de determinados regimes de casamento são afrontosos à liberdade e autonomia privadas e, por 

consequência, contra a própria dignidade humana.   

Nesse sentido, na esteira de concretização desse princípio na vida social, a  

dignidade humana está umbilicalmente ligada ao direito das famílias, de maneira que se 

materializa na vedação ao tratamento diferenciado às inúmeras formas e tipos de constituição, 

bem como a vedação a restrições infundadas no seio da entidade familiar. Nesse sentido, de 

acordo com Rodrigo da Cunha Pereira, “o Direito de Família está intrinsicamente ligado aos  

“Direitos Humanos” e à dignidade. [...] O princípio da dignidade humana significa para o  

Direito de Família a consideração e o respeito à autonomia dos sujeitos e a sua liberdade” 

(PEREIRA, 2012, p. 100).   

Nesse diapasão, dignidade da pessoa humana é aquilo que é essencialmente comum  

a todas as pessoas humanas, como membros iguais do gênero humano, de maneira que se impõe 

um dever geral de respeito, proteção e intocabilidade. Tendo-se em conta que “é na família que 

os membros se realizam e afirmam suas dignidades” (LÔBO, 2010, p. 55), a CRFB/88, em seu 

artigo 227, concretiza o princípio da dignidade ao afirmar que é dever da família assegurar que 

seus membros se realizem, desenvolvendo-se plenamente. Assim, seguindo a principiologia 

constitucional, no capítulo destinado à Família, a dignidade da pessoa humana exerce papel 

fundamental, já que é a base da comunidade familiar.   

Ainda, a Constituição Federal de 1988 consagra em seu artigo 230 o direito à  

velhice, ao determinar que o Estado, a família e toda sociedade têm o dever de amparar os 

idosos, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar, 

além de garantir-lhes o direito à vida (BRASIL, 1988).   

Assim, é assegurado a todos os cidadãos brasileiros o direito à velhice que, antes  

de qualquer coisa, diz respeito ao ser humano, desde o seu nascimento, porquanto gerar 

condições de vida dignas em todas as fases da vida é, ao cabo, garantir que o homem chegue a 
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velhice com qualidade de vida. Ademais, garantir a velhice é respeitar o direito à vida e a uma 

vida digna, que é assegurado a todas as pessoas, indistintamente. Nesse sentido,   

  

Em sendo assim, a velhice é, de fato, um direito humano fundamental E é um direito 

humano fundamental porque ser velho significa ter direito à vida, significa dar 

continuidade a esse fluxo, que deve ser vivido com dignidade. Dessa forma, caso se 

queira que a sociedade avance moralmente, faz-se necessário que se reconheça a 

velhice como direito fundamental, levando-a, enquanto tal, efetivamente a sério, 

respeitando-a, porque, dessa forma, as demais fases da vida também estarão 

protegidas, uma vez que uma velhice digna e longa representa o coroamento de uma 

vida na qual o homem foi respeitado enquanto ser humano (RAMOS, 1999, p. 150).  

  

É, portanto, o direito à velhice uma decorrência natural da dignidade da pessoa  

humana, já que a dignidade é um princípio que ordena toda existência do homem, do nascimento 

à morte. Assim, de acordo com Tavares (2012):  

  

Ora, decorrência desse posicionamento constitucional está em que os direitos referidos 

aos idosos não são apenas aqueles indicados expressamente pela norma constitucional 

do art. 230. São todos aqueles que sejam imprescindíveis para garantir dignidade à 

vida daqueles que se encontrem na condição de “idosos”. Nessa perspectiva, o direito 

à velhice coloca-se como direito que há de tutelar-se desde o início da vida do 

indivíduo, pois, como muito bem alertou Paulo Roberto Barbosa Ramos, “a sociedade 

precisa oferecer esses benefícios desde o início da existência das pessoas, porque se 

assim não agir estará atentando contra o direito à vida destas, uma vez que se tivessem 

uma vida com dignidade, desde o princípio, teriam oportunidade de ter uma vida mais 

longeva” (TAVARES, 2012, p. 599).  

  

A dignidade da pessoa humana é, então, o motor do ordenamento jurídico brasileiro. 

É a pedra fundamental, de onde são erigidos todos os institutos, de onde os outros princípios se 

irradiam. É, em suma, o princípio que todas as leis devem refletir.   

Nessa toada, é dever dos legisladores desenvolver medidas que possibilitem que  

todas as pessoas, em qualquer faixa etária, desenvolvam-se plenamente e de forma digna. É, 

portanto, a dignidade o núcleo de todos os direitos da personalidade, de sorte que qualquer 

violação deve ser combatida por toda sociedade, vez que negar a dignidade a alguém é, 

sobretudo, negar a própria humanidade.  

  

2.3 Princípio da Liberdade e Autodeterminação: a autonomia da vontade e o direito da  

família mínimo  

  

Impossível analisar os princípios da liberdade e autodeterminação dissociados do  
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princípio da dignidade da pessoa humana, fundante do Estado Democrático de Direito, 

porquanto tal princípio é o valor nuclear da ordem constitucional. É, nas palavras de Maria 

Berenice Dias, “o mais universal dos princípios. É um macroprincípio do qual se irradiam todos 

os demais: liberdade, autonomia privada, cidadania, igualdade, solidariedade e uma coleção de 

princípios éticos” (DIAS, 2013, p. 65).   

O princípio da liberdade está relacionado ao livre poder de escolha e de autonomia  

na realização, constituição e extinção da entidade familiar, sem imposição ou qualquer tipo de 

restrições externas. Está relacionado, também, ao livre planejamento familiar, livre aquisição e 

administração do patrimônio e condução da família, desde que respeitadas as dignidades dos 

membros daquela entidade. Assim, todos tem a liberdade de escolher o seu par, independente 

de sexo ou idade, bem como o tipo de entidade e regime de casamento que quiser para constituir 

sua família, que será objeto de análise mais profunda no decorrer da monografia.   

Hodiernamente, na conjuntura constitucional brasileira, o princípio da liberdade, na  

problemática das famílias, apresenta duas vertentes principais: liberdade da entidade familiar, 

diante do Estado e da sociedade, e liberdade individual de cada membro diante dos demais 

membros e da própria entidade familiar (LÔBO, 2010). Isso decorre, como já aludido, da 

horizontalização dos direitos e garantias fundamentais, de maneira que cabe, não só ao Estado, 

mas a toda coletividade, a proteção e respeito às garantias constitucionais dos concidadãos.    

Também é de fundamental importância, e decorrência lógica da regra fundante e  

base estrutural da democracia brasileira, a autonomia da vontade para a realização do 

casamento, consubstanciada no art. 1.514 do Código Civil, no qual estabelece que “o casamento 

se realiza no momento em que o homem e a mulher manifestam, perante o juiz, a sua vontade 

de estabelecer vínculo conjugal, e o juiz os declara casados” (BRASIL, 2002).   

Nesse sentido, os direitos fundamentais ganham destaque nas relações  

interpessoais, seguindo os ideais da constitucionalização do direito civil. Assim, a ingerência 

estatal nos tratos privados tem que ser a mínima possível, em decorrência do princípio da 

mínima intervenção estatal nas relações familiares, consagrado na Constituição Federal de 

1988, em razão da valorização da autonomia privada (MAIA JÚNIOR, 2015). Por serem os 

sujeitos da relação familiar entes privados, apesar da predominância de normas cogentes ou de 

ordem pública, trata-se de direito genuinamente privado (GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 

2011). Nesse sentido, também, a lição de Paulo Lôbo:   

  

O direito da família não pertence ao direito público, mas ao direito privado: assim, 

pelo tipo de relações que compreende, relativamente aos aspectos e setores mais 

reservados e íntimos, ‘mais privado’, se assim pode dizer, da pessoa na comunidade 
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familiar, dizem Alpa e Bessone, para os quais há elementos dificilmente classificáveis 

na estrutura do direito. A família, em outras palavras, é uma ilha que o mar do direito 

pode somente lamber (LÔBO, 2010, 42).  

   

Esse fenômeno limitador da interferência desmedida do poder público nas relações 

familiares, de modo a respeitar a liberdade dos núcleos domésticos, é conhecido como 

“privatização da família ou desinstitucionalização da família” (FARIAS; ROSENVALD, 2017, 

p. 47), no qual a intervenção do Estado somente será suportada se for para garantir a 

manifestação de direitos fundamentais ameaçados. Atuações diferentes dessa premissa, ou seja, 

um comportamento mais excessivo do Estado nas relações familiares pode estrangular a 

autonomia privada, tolhendo a liberdade individual de cada membro da entidade familiar. 

Rosenvald pondera, criticamente, que,  

  

[...] é forçoso reconhecer, portanto, a suplantação definitiva da (indevida e excessiva) 

participação estatal nas relações familiares, eixando de ingerir sobre aspectos 

personalíssimos da vida privada, que, seguramente, dizem respeito somente à vontade 

e à liberdade de autodeterminação do próprio titular, como expressão mais pura de sua 

dignidade. O Estado vai se retirando de um espaço que sempre lhe foi estranho, 

afastando-se de uma ambientação que não lhe diz respeito (esperando-se, inclusive, 

que venha, em futuro próximo, a cuidar, com mais vigor e competência, das atividades 

que, realmente, precisam de sua direta e efetiva atuação) (FARIAS; ROSENVALD, 

2017, p. 48).   

  

Neste mesmo sentido, o art. 1.513 da atual codificação civilista celebriza a  

autonomia privada, a liberdade e autodeterminação nas relações familiares ao afirmar que “é 

defeso a qualquer pessoa, de direito público ou privado, interferir na comunhão de vida 

instituída pela família” (BRASIL, 2002). Ou seja, veda completamente a ingerência estatal na 

intimidade da família.   

Outrossim, outro indicativo exemplo do direito de família mínimo, é o art. 226, §7º  

da Constituição Federal, que determina que o planejamento familiar decorre de livre decisão do 

casal, mas coloca o Estado no papel de propiciar recursos científicos e educacionais para a 

fruição desse direito (BRASIL, 1988).   

Por derradeiro, é notório que restrições à manifestação de vontade da pessoa não é  

compatível com o fenômeno da constitucionalização das relações civis, que influenciados pelos 

direitos fundamentais consagrados na Carta Magna de 1988, impedem a imposição de qualquer 

normatização que não privilegia a pessoa em sua dignidade, bem como sua vontade e 

autodeterminação. Nesse sentido, destaca Rodrigo da Cunha Pereira:  

  

O Estado abandonou a sua figura de protetor-repressor, para assumir a postura de 

Estado provedor-protetor-assistencialista, cuja tônica não é de uma total ingerência, 
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mas, em algumas vezes, até mesmo de substituição à eventual lacuna deixada pela 

própria família como, por exemplo, no que concerne à educação e saúde dos filhos  
(cf. art. 227 da Constituição Federal). A intervenção do Estado deve apenas e tão  

somente ter o condão de tutelar a família e dar-lhes garantias, inclusive de ampla 

manifestação de vontade e de que seus membros vivam em condições propícias à 

manutenção do núcleo afetivo. Essa tendência vem-se acentuando cada vez mais e tem 

como marco histórico a Declaração Universal dos Direitos do Homem, votada pela 

ONU em 10 de dezembro de 1948, quando estabeleceu em seu art. 16.3: A família é 

o núcleo natural e fundamental da sociedade e tem direito à proteção da sociedade e 

do Estado (PEREIRA, 2012, p. 157).  

  

À luz desse axioma constitucional, portanto, mostra-se incompatível a ingerência  

estatal na determinação do regime de casamento adotado pelo nubente septuagenário, porquanto 

de encontro à autonomia da vontade, a liberdade, a autodeterminação e a dignidade da pessoa 

humana e não há ameaça ou lesão a interesse jurídico de qualquer dos nubentes (hipótese em 

que seria permitida a intromissão do Estado).  

  

2.4 Princípio da Igualdade   

  

A igualdade é um princípio constitucional que assegura a todas as pessoas igualdade  

de direitos e obrigações e está elencado não apenas no preâmbulo da Constituição de 1988, 

como também em seu artigo 5º, ao afirmar que todos são iguais perante a lei, não podendo as 

pessoas serem desequiparadas em razão de sua cor, raça, sexo, idade ou religião. Nesse sentido, 

portanto, deve a lei garantir tratamento equânime às pessoas, de sorte que cumpre o citado 

princípio a dois objetivos, quais sejam, “por um lado propiciar garantia individual contra 

perseguições e, de outro lado, tolher favoritismos” (MELLO, 1993, p 23). Assim, o princípio 

da igualde se mostra em duas facetas: a formal e a material.     

Em seu lado formal, a igualdade é a garantia de que não será editada lei que crie  

tratamentos diferenciados sem qualquer justificativa razoável a pessoas em mesmas situações. 

É, por isso, uma limitação ao legislador de criar qualquer tipo de privilégios. É uma garantia 

aos cidadãos de não serem desigualados em dissonância com critérios constitucionais 

(MORAES, 2017).  

Por outro lado, a igualdade material é a igualdade perante a lei, ou seja, consiste na  

obrigatoriedade do intérprete, o poder público, de aplicar as leis sem estabelecer diferenciações 

vinculadas a critérios que proporcionem tratamentos seletivos ou discriminatórios (MELLO, 

1993).     

Todavia, se se aplicasse indistintamente e exatamente as mesmas normas aos que  
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não se encontram em igualdade de condições, acabariam ocorrendo incontáveis injustiças, o 

que não é o objetivo do axioma constitucional. Nesse sentido, faz-se necessário diferenciações 

para se buscar a tão desejada igualdade, já que desde há muito vigora a máxima aristotélica de 

que a igualdade consiste em tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais (MELLO, 

1993, p. 10).    

Isso se dá porque, de acordo com Maria Menezes Costa apud Diniz (2011), há  

dois tipos de igualdade: a absoluta e a relativa. A primeira seria aquela contrária à natureza das 

coisas e dos homens, pois aritmética, formal e mecânica, não levando em consideração as 

diferenças naturais existentes entre os seres, tanto física quanto intelectuais. Já a igualdade 

relativa é aquela proporcional, orgânica e geométrica, que leva em consideração as diferenças 

naturais existentes entre os seres, as diversas habilidades e aptidões existentes entre as pessoas. 

É, portanto, segundo a autora, a verdadeira igualdade (DINIZ, 2011).   

Dessa forma, é necessário que todos tenham tratamento idêntico pela lei, mas em  

consonância com os critérios estabelecidos pela própria Constituição a fim de que se observe 

isonomia, cuja finalidade é a promoção do exercício dos direitos fundamentais. De acordo com 

Alexandre de Moraes (p. 68, 2017), “o que se veda são as diferenciações arbitrárias, as 

discriminações absurdas, pois o tratamento desigual em casos desiguais, na medida em que se 

desigualam, é exigência do próprio conceito de justiça, pois o que se realmente protege são 

certas finalidades”. Assim, as discriminações que não estão autorizadas pela constituição são, 

portanto, inconstitucionais.  

No que concerne a diferenciação tratada nessa monografia, ou seja, a restrição  

imposta pelo artigo 1.641, II CC/02, e justificada pelo legislador como medida de proteção, 

impossibilita o exercício de outros direitos, como a liberdade de escolha, pelos nubentes, do 

regime de bens e composição da família, além, claro, de afetar-lhes a dignidade. Aos noivos 

septuagenários, simplesmente pelo fato de atingirem os 70 anos, é “presumido incapaz” pela lei 

e impossibilitado de escolher seu regime de bens, sob as equivocadas premissas de proteção 

patrimonial em detrimento do afeto, da liberdade, da dignidade dos anciãos, bem como presume 

o legislador de que não haja genuíno afeto da pessoa que contrai matrimônio com um idoso.  

  

2.5 A despatrimonialização das relações familiares: o fenômeno da repersonalização e o 

caráter instrumental da família  

  

Desde muito tempo, o vocábulo família é empregado com um sentido patrimonial,  
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referindo-se à propriedade, posses, escravos e servos do pater familias1 . Hodiernamente, 

contudo, não mais se emprega essa conotação ao termo em análise, pois para a compreensão do 

que se tem hoje por família faz-se necessário levar em consideração todo um arcabouço 

axiomático, em sintonia com valores éticos de coerência filosófica alinhados à vida do homem, 

consentâneo com a pós-modernidade em que vivemos. Rosenvald, de forma muito clara, aborda 

essa evolução terminológica da seguinte forma:  

  

Etimologicamente, a expressão família vem da língua dos oscos, povo do norte da 

península italiana, famel (da raiz latina famul), com o significado de servo ou conjunto 

de escravos pertencentes ao mesmo patrão. Essa origem terminológica, contudo, não 

exprime a concepção atual de família, apenas servindo para demonstração da ideia de 

agrupamento. Em sua origem, pois, a família não tinha um significado idealístico, 

assumindo uma conotação patrimonial, dizendo respeito à propriedade, designando os 

escravos pertencentes a alguém, a sua casa, a sua propriedade. Não é despiciendo 

lembrar que a própria Bíblia Sagrada, no Gênesis (Capítulo 8, versículo 19), narra a 

afirmação do Eterno a Noé: “vem tu com toda tua casa (família) a Arca”. Com o 

passar dos tempos, pois, o conceito de família mudou significativamente até que, nos 

dias de hoje, assume uma concepção múltipla, plural, podendo dizer respeito a um ou 

mais indivíduos, ligados por traços biológicos ou socio-psicoafetivos, com a intenção 

de estabelecer, eticamente, o desenvolvimento da personalidade de cada um 

(ROSENVALD; FARIAS, 2017, p. 39).   

  

De acordo com o professor Paulo Lôbo (2010), o direito de família disciplina 

direitos de três perspectivas, a saber, (i) pessoais, (ii) patrimoniais e (iii) assistenciais, de 

maneira que é o direito de família o mais pessoal dos direitos civis porque os direitos e situações 

vivenciados na família são calcados em relações de caráter pessoais, em sua maior parte, de 

forma que os interesses patrimoniais não são a tônica da normatividade familiar. 

Era assim que os Códigos deveriam ser. Todavia, as codificações civis de diversos  

países ocidentais não seguiram essas determinações, pois que inspirados no liberalismo 

individualista dos séculos XIX e início do XX, exaltaram a propriedade e os interesses 

patrimoniais como o objetivo primordial de todos os direitos, até mesmo o de família. Esse 

fenômeno, obviamente, teve influências no Brasil. Nessa perspectiva, arremata o professor 

Lôbo (2010, p. 24):  

  

É na origem e evolução histórica da família patriarcal e no predomínio da concepção 

do homem livre proprietário que foram assentadas as bases da legislação sobre família, 

inclusive no Brasil. No Código Civil de 1916, dos 290 artigos da parte destinada ao 

direito de família, 151 tratavam de relações patrimoniais e 139 das relações pessoais. 

A partir da década de 70 do século XX essas bases começaram a ser abaladas com o 

 
1 De acordo com Juan Iglesias (2011, p. 655-657), o pater famílias era o homem chefe, senhor ou soberano da 

família, que exercia poder absoluto sobre as pessoas livres ou não livres da casa, que regulava a vida dessas pessoas 

de forma soberana. Era o único que era titular de direitos privados,    
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advento de nova legislação emancipadora das relações familiares, que desmontaram 

as estruturas centenárias ou milenares do patriarcalismo.   

  

A evolução se deu graças ao já aludido princípio da dignidade humana, axioma  

constitucional estruturante e norteador do ordenamento pátrio, o qual decorreram a 

despatrimonialização e a repersonalização das relações de família, trocando-se o enfoque no 

tratamento das relações patrimoniais entre cônjuges, companheiros e parentes pela valorização 

de aspectos existenciais, na perseverança de garantir os direitos da personalidade de cada 

membro do grupamento familiar.   

A família, a partir da segunda metade do século XX, tornou-se espaço de realização  

do ser humano, de maneira que o foco do direito das famílias deixou de ser a reprodução e 

produção, com seu viés patrimonialista-capitalista oitocentista, para uma visão social, adequada 

à realidade e aos fundamentos constitucionais delimitados pelo respeito à pessoa humana.   

Assim, a dignidade da pessoa humana encontra na família o terreno para seu  

desenvolvimento, o que fundamenta a ordem constitucional no sentido de que o Estado dê 

especial e efetiva proteção à entidade familiar, independentemente de sua formação ou espécie. 

Nesse sentido, anseiam-se aprimorar o que é mais pertinente entre aos familiares: o projeto 

familiar assentado na confiança, afeto, respeito, união, de modo a propiciar o pleno e melhor 

desenvolvimento da pessoa de cada integrante inclusive sob o prisma dos valores éticos, sociais 

e morais.   

Ou seja, é a família uma das formas de o cidadão desenvolver sua felicidade e  

instrumento de promoção de sua personalidade, por meio do qual os integrantes daquela família 

desenvolverão suas potencialidades, características e capacidades para lidar com as 

adversidades da vida e replicá-las no convívio social. É, pois, a família um instrumento para a 

percepção da felicidade (FARIAS; ROSENVALD, 2016).  

Assim, a repersonalização das relações familiares nada mais é do que levar em  

consideração os interesses da pessoa, enquanto ser humano que é, em detrimento da questão 

patrimonial. É valorizar mais o homem do que a coisa, de modo que não ocorra a reificação do 

indivíduo. É, sobretudo, enxergar a família sob a perspectiva de quem a compõe, e não 

simplesmente com relação ao seu patrimônio, com o objetivo de melhor regulamentar seus 

direitos, porquanto é na pessoa que reside, verdadeiramente, a dignidade humana. Tal fenômeno 

é mais bem conceituado por Lôbo (2010, p. 28):  

  

A excessiva preocupação com os interesses patrimoniais que marcou o direito de 

família tradicional não encontra eco na família atual, vincada por outros interesses de 

cunho pessoal ou humano, tipificados por um elemento aglutinador e nuclear distinto 



24  

  

– a afetividade. Esse elemento nuclear define o suporte fático da família tutela pela 

Constituição, conduzindo ao fenômeno que denominamos repersonalização. [...] 

assim, a família, ao converter-se em espaço de realização da afetividade humana, 

marca o deslocamento da função econômica-política-religiosa-procracional para essa 

nova função. Essas linhas de tendências enquadram-se no fenômeno jurídico-social 

denominado repersonalização das relações civis, que valoriza o interesse da pessoa 

humana mais do que suas relações patrimoniais. É a recusa da coisificação da pessoa 

para ressaltar sua dignidade. A família é o espaço por excelência da repersonificação 

do direito.  

  

Entretanto, embora tenham-se notado muitos avanços sociais do Código de 2002  

em relação ao seu antecessor, que possuía uma visão mais individualista (CARNACCHIONI, 

2013), ainda se observa uma forte influência patrimonialista sobre os direitos pessoais, como 

por exemplo, as causas suspensivas do casamento (art. 1523 do Código Civil de 2002). Da 

mesma forma, a vedação ao casamento da viúva dez meses depois da gravidez não é para 

proteger o nascituro, ou para se ter certeza quanto a paternidade, mas sim para resguardar 

possíveis interesses sucessórios. Ainda, ocorre a vedação de os juízes, tutores, escrivães e 

curadores casarem-se com as pessoas submetidas a sua autoridade, porque estariam aqueles, 

segundo presunção legal, movidos por interesses patrimoniais e não por afeto.    

Assim, também se observa essa visão patrimonialista, incompatível com a tábua  

axiológica constitucional, na vedação à livre escolha do regime de bens pelos nubentes quando 

qualquer deles for septuagenário. Tal proibição “tem natureza de sanção, sendo de discutível 

constitucionalidade, pois agressiva da dignidade da pessoa humana, cuja afetividade é 

desconsiderada em favor de interesses de futuros herdeiros” (LÔBO, 2010, p. 25).   

É inegável que as relações de família também têm e terão, sempre, algum viés  

patrimonial. Entretanto, essa não deve ser a tônica das relações, sob pena de deturpar toda a 

função da entidade familiar, que desempenha extrema importância como lócus de realização 

afetiva e pessoal de seus membros. Nesse sentido, esclarece Carmem Lúcia Ramos que:  

  

Essa despatrimonialização do Direito Civil não significa a exclusão do conteúdo 

patrimonial no direito, mas a funcionalização do próprio sistema econômico, 

diversificando sua valorização qualitativa, no sentido de direcioná-lo para produzir 

respeitando a dignidade da pessoa humana e distribuir as riquezas com maior justiça 

(RAMOS, 1998, p. 39).  

  

Em outrora o patrimônio desempenhou relevante papel na concepção da família, de 

modo que, em muitos dos casos, destinava-se a união matrimonial a conservação ou ao aumento 

do patrimônio familiar. O lado pessoal era preterido em relação ao aspecto econômico da 

relação. Nesse diapasão, pondera o professor Mairan Gonçalves Maia Júnior:  
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A importância do aspecto patrimonial é relativa, revelando caráter nitidamente 

instrumental, na medida em que se destina à consecução dos objetivos e satisfação das 

necessidades familiares, e não constitui em um fim em si mesmo. É inequívoca sua 

importância para a subsistência familiar, pois, sem ele, as mais básicas necessidades 

não podem ser satisfeitas, mas não se lhe pode atribuir importância equivalente ou 

superior a pessoa, ou seja, aos integrantes da comunidade familiar, pois seu papel é 

instrumental, já que a família não é unidade de consumo ou produção, mas unidade de 

afeto, vínculo de solidariedade. Ainda, tem repercussões na própria formação da 

família, podendo constituir fator limitador à existência de filhos ou ao número destes 

(MAIA JÚNIOR, 2015, p. 63).  

  

Todavia, contemporaneamente, o patrimônio, embora desenvolva papel importante, 

não é prioridade ou caracterizador da entidade familiar, porque a família, atualmente, é 

identificada como comunidade de sentimentos, sendo o afeto o elemento caracterizador da 

família moderna.  

  

2.6 Da emancipação feminina à família eudaimonista: o afeto e o caráter instrumental da  

família  

  

Como já explanado, a família hodierna é bem diferente da família do século XIX. 

A entidade familiar oitocentista era distintamente patriarcal e girava em torno de um patrimônio, 

com uma finalidade quase econômica, bem marcada pelos aspectos religiosos e políticos. Havia 

a figura do pater famílias, que concentrava em suas mãos o domínio sobre a condução dos 

negócios da família e sobre seus membros. À mulher, por seu turno, era relegado o papel de 

execução das tarefas domésticas e educação dos filhos.   

Todavia, com o passar dos anos, e principalmente após a década de 1930, a estrutura  

familiar foi sofrendo modificações que, em grande medida, ocorreram por causa do feminismo 

e a inserção da mulher no mercado de trabalho. Com a mulher possuindo carreira profissional, 

sua contribuição tornou-se essencial para a subsistência do lar, de maneira que as famílias 

começaram a ter menos membros e passou a ser nuclear. Devido essa saída da esposa para o 

mercado de trabalho, os homens tiveram que assumir tarefas domésticas, tidas até então como 

exclusivas do gênero feminino, o que provocou, por conseguinte, um repensar do que se tinha 

até então como paternidade (LÔBO, 2010).   

Assim,  

  

Esta mudança da concepção da relação conjugal deve-se, portanto, à conquista e ao 

reconhecimento de que ambos os parceiros, além de iguais direitos, são também 

sujeitos de desejo. É este sujeito desejante que possibilitou à mulher sair da cena 

exclusivamente doméstica para participar também da cena pública e do mercado de 
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trabalho. Brincando com as palavras, podemos dizer que ela passou de dona de casa à 

dona da casa. Isso faz toda diferença e traz para a organização jurídica da família 

novos questionamentos que provocam uma mudança no cotidiano e na prática das 

relações jurídicas e judiciais. De questões do feminino passamos às questões do 

masculino (PEREIRA, 2012, p. 149).  

  

Diante desse novo cenário, a família estruturou-se com base em laços afetivos, e  

não mais patrimoniais, como regra. Isso porque a esposa não mais estava subordinada às 

vontades e desmandos do marido por questões econômicas e, logicamente, de sobrevivência. 

Com a mulher tendo sua própria renda e sustento, sem depender do dinheiro do companheiro, 

os vínculos conjugais tornaram-se, majoritariamente, afetivos, porquanto a mulher adquiriu a 

possibilidade de manter-se por si só.   

Nessa continuidade, a partir do momento em que a mulher se coloca na relação  

conjugal como sujeito e não mais como assujeitada, há repercussão no ordenamento jurídico 

com a superação da indissolubilidade do matrimônio. Disso decorre a necessidade de um novo 

contrato conjugal, bem como um constante renovar dos pactos que motivaram o enlace, ou seja, 

faz-se necessário um contínuo afeto. Como se tratam entre iguais, o casamento somente se 

mantém por meio de uma frequente renovação da parceria entre os cônjuges, já que a partir de 

agora o pacto amoroso pressupõe condições de igualdade e não mais de subordinação.   Assim 

pontua Rodrigo da Cunha Pereira (2012, p. 156),  

  

[...] a partir das modificações políticas, sociais e econômicas, sobretudo o alcance do 

mercado de trabalho pelas mulheres, foi inevitável o declínio do caráter patriarcal e 

hierarquizado da família, uma unidade até então baseada no casamento. Surgia uma 

nova família, que valoriza o afeto, a solidariedade e a cooperação entre seus membros. 

Vê-se o fim da hierarquização de seus componentes, que se igualam em direitos e 

deveres, em que se encontra presente uma autonomia de vontade que deve ser 

respeitada, sobretudo pelo Estado.    

  

Nesta perspectiva, para que exista uma entidade familiar, faz-se necessário um afeto  

que enlaça e comunica as pessoas, mesmo quando distantes no tempo e no espaço, “por uma 

solidariedade íntima e fundamental de suas vidas – de vivência, convivência e sobrevivência – 

quanto aos fins e meios de existência, subsistência e persistência de cada um e de todo que 

formam” (BARROS, 2002, p. 9).   

Todavia, embora seja o “afeto que conjuga” (PEREIRA, 2004, p. 13), não é  

qualquer afeto que estrutura um núcleo familiar, mas somente o afeto familiar e, além disso, 

não é somente o afeto familiar o único elemento definidor de um núcleo familiar. É necessário, 

também, a ostensibilidade e estabilidade. Tais requisitos traduzem-se na comunhão plena de 

vida e no reconhecimento da família pela sociedade enquanto tal (LÔBO, 2002).   
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É, pois, indiscutivelmente, o afeto familiar base fundante do Direito das Famílias  

contemporâneo. A partir do afeto é que os integrantes das famílias podem realizar-se de acordo 

com suas características, qualidades e vocações. De acordo com Maria Berenice Dias, “essa 

nova tendência de identificar a família pelo seu envolvimento afetivo tem um nome: família 

eudaimonista, que busca a felicidade individual vivendo um processo de emancipação de seus 

membros (DIAS, 2013, p. 58). Assim, no âmbito da família eudaimonista, que visa a liberdade 

plena do sujeito em busca da felicidade, o núcleo familiar não se justificaria sem o afeto.   

Essa é o mesmo entendimento de Rosenvald, que conceitua:   

  

A família eudaimonista é aquela tendente à felicidade individual de seus membros, a 

partir da convivência, permitindo que cada pessoa se realize, pessoal e 

profissionalmente, convertendo-se em seres socialmente úteis, não mais se confinando 

ao estreito espaço da sua própria família (FARIAS; ROSENVALD, 2017, p. 74).  

  

Todavia, diferentemente de outros autores, como Maria Berenice Diniz (2013), 

Roberto Gonçalves (2016), Paulo Lôbo (2010)e Rodrigo da Cunha Pereira (2012), Cristiano 

Chaves Faria e Rosenvald (2017) não reconhecem o afeto, ou a afetividade, como princípio, 

mas sim um postulado, porquanto “não possui obrigatoriedade ou vinculatividade, de maneira 

que ninguém é obrigado a gostar, a nutrir afeto por outra pessoa, mesmo que seja sua própria 

família. Daí a fácil e serena conclusão de que o afeto não tem força vinculante, normativa” 

(ROSENVALD; FARIAS, 2017, p. 55).  

O que, entretanto, nenhum dos autores acima citados negam é a extrema  

importância do afeto para as relações de família, de forma que é elemento intrínseco às relações 

familiares e possui valor jurídico, de sorte que a família deve ser entendida, e formada, 

essencialmente, em laços de afetividade, porque não há outro entendimento à luz da tábua 

constitucional.   

Assim, nessa visão constitucional do tema, o eudaimonismo é a doutrina que  

enaltece o sentido de busca pelo sujeito de sua felicidade. De tal modo, há a alteração do sentido 

da proteção jurídico conferida à família, deslocando-a da entidade para o sujeito, em virtude da 

dignidade da pessoa humana, como se observa na primeira parte do art. 226, §8º CF/88: o 

Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram (BRASIL, 

1988).   

Entretanto, o Estado parece desconsiderar o objetivo final da entidade familiar, que  

é a realização pessoal de cada um de seus membros, no âmbito da afetividade na constituição 

das famílias e a busca de suas realizações pessoais, quando estabelece norma como a encampada 

pelo art. 1.641 do Código Civil, no qual determina o regime de separação obrigatória ao 
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contraente maior de 70 anos, em clara visão arcaica, em que se observa resquícios do 

patrimonialismo que regia as relações familiares nos séculos XIX e XX, e uma indevida 

intromissão estatal na vontade dos nubentes, como se o afeto fosse um atributo somente dos 

jovens, o que se mostra completamente equivocado.  

  

2.7 Matrimônio como direito existencial e em sua perspectiva instrumental  

  

É o casamento uma instituição milenar, quase tão antiga quanto o próprio homem,  

que alberga valores religiosos, culturais, jurídicos, sociais e religiosos. No Brasil, o casamento 

já esteve ligado à Igreja, por meio das Leis Canônicas, o que se desfez com a laicização do 

Estado, com a proclamação da República em 1889.   

Todavia, embora laicizado, o instituto do casamento ainda sofria grande influência  

da religião, tanto que durante a Codificação Beviláqua, o matrimônio possuía natureza eterna, 

indissolúvel (até 1977, quando entrou em vigor a Lei do Divórcio). Era também a única forma 

de instituição da família legítima, de modo que os filhos havidos fora da relação eram 

considerados bastardos e recebiam um tratamento discriminante, tanto do código, quanto da 

sociedade. Nesses tempos, não importavam a felicidade dos membros familiares, mas tão só se 

a relação obedecia às formalidades e determinações da legislação que vigorava. Assim, “como 

se pode notar, o casamento era enxergado pela ótica institucionalista, servindo como uma 

instituição jurídica e social, através do qual era constituída a família, plena em 

regulamentações” (FARIAS; ROSENVALD, 2016, p. 175).  

Com o advento da Constituição Cidadã de 1988, novos ares foram ventilados no  

instituto família, de maneira que o matrimônio perdeu a exclusividade para a sua constituição, 

mas não a proteção estatal. Ou seja, ainda há o casamento como forma de constituição da 

família, mas, após 1988, passou a conviver com diversas outras formas de constituição familiar.   

Nesse sentido, o casamento, como todos os institutos do direito, tem que seguir as  

normas constitucionais que, por seu turno, privilegiam valores essenciais à pessoa humana, 

como, por exemplo, a solidariedade social, a liberdade e a dignidade da pessoa humana. Assim, 

nessa perspectiva constitucional, “o casamento tem que servir às pessoas. Ele é meio, 

instrumento, através do qual as pessoas desenvolvem a sua personalidade e almejam a 

realização plena, a felicidade” (FARIAS; ROSENVALD, 2016, p. 175).  

Portanto, nesse atual arcabouço axiológico constitucional, não se protege o  
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casamento em razão da manutenção da família, como se existisse uma proteção do casamento 

pelo casamento, mas sim a proteção de um casamento visto como um espaço privilegiado para 

o desenvolvimento e realização da personalidade da pessoa humana, posto que é, 

invariavelmente, família e, como já dito, na família o ser humano tem um meio para desenvolver 

sua felicidade. O matrimônio existe em função da pessoa, em clara valoração da dignidade do 

ser humano.   

Os direitos da personalidade são aqueles que visam a proteção das necessidades mais  

básicas do ser humano e são formulados, de acordo com (GUSTIN, 1999), sob quatro 

sustentáculos teóricos: necessidade de sobrevivência (proteção à integridade); necessidade de 

interação social, integração ao meio social, noção de pertencimento (direitos de liberdade, de 

associação); necessidade de identidade (proteção ao nome, à família, à memória, à imagem, ao 

casamento) e; necessidade de potencializar suas competências coletivas e artísticas, sua 

capacidade criativa para a superação de obstáculos naturais e socioculturais (se materializa na 

autonomia).   

Assim, é o direito existencial, pois inerente à personalidade, posto que é uma das  

formas de manifestação e concretização do princípio estruturante da dignidade da pessoa 

humana, conquanto o casamento seja uma forma de se alcançar a plenitude, a partir da 

convivência humana. É, pela comunhão plena de vida, uma forma de integração ao meio social 

e cria um sentimento de pertencimento àquele grupo, comunidade.    

Nesta linha de pensamento, a escolha do regime também é um direito  

personalíssimo, posto que, como será mais bem detalhado, decorre da autonomia da vontade. A 

supressão da autonomia da vontade retira do idoso a sua integração, pois constrange-o perante 

a comunidade ao enquadrá-lo como incapaz simplesmente em razão da alta idade, sem nenhum 

critério técnico-científico.   
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3 REGIMES DE BENS NO DIREITO PÁTRIO  

  

A comunhão plena de vida (art. 1.511 do CC/02) instaurada pelo matrimônio  

interfere não apenas na perspectiva pessoal dos cônjuges, mas também atinge a esfera 

econômica, pois introduz novo elemento a disciplinar as relações econômicas praticadas pelos 

contraentes, de modo que há repercussões na capacidade de agir, tanto negocial quanto de 

administração. Embora não seja o patrimônio a finalidade da família, é certo que é de extrema 

importância para a sobrevivência, desenvolvimento e satisfação dos membros da entidade 

familiar. Tanto é assim, que o regime de bens é uma das consequências jurídicas do casamento, 

ou seja, “não existe casamento sem regime de bens” (DIAS, 2013, p. 228).  

Assim, os legisladores ocidentais entenderam que era fundamental a  

regulamentação do patrimônio familiar por meio de regramentos específicos, porque “dada a 

alta importância econômica e social do regime matrimonial, não podia o legislador deixar esta 

matéria à mercê da improvisação dos nubentes, muitas vezes inexperientes e imprevidentes” 

(CUNHA GONÇALVES, 1957, p. 496).   

Nas sempre precisas palavras dos professores Farias e Rosenvald (2016, p. 304),  

regime de bens é definido como o estatuto que disciplina os interesses econômicos, ativos e 

passivos, de um casamento, regulamentando as consequências em relação aos próprios nubentes 

e a terceiros, desde a celebração até a dissolução do casamento, em vida ou por morte.  

Na vigência do Código Civil de 1916, como já exaustivamente explicado, a família  

era constituída em função do patrimônio, sob clara orientação liberal. Em função disso, o regime 

legal e o supletivo de casamento era o da comunhão universal de bens, embora existisse o 

regime de comunhão parcial, separação total e regime dotal. Todavia, a partir de 1977, com a 

Lei do Divórcio (Lei 6.515/77), o regime legal passou a ser, como é hoje, o de comunhão parcial 

de bens. Com a constitucionalização da união estável, o regime de bens legal também é o da 

comunhão parcial.   

Com o advento do Código Civil de 2002, houve a exclusão do regime dotal, a  

criação do regime de participação final nos aquestos e a possiblidade de alteração do regime de 

bens durante o casamento.   

Atualmente, existem quatro regimes disciplinados pela legislação brasileira: o da  
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comunhão parcial (arts. 1.658 a 1.666), o da comunhão universal (arts. 1.667 a 1.671), o da 

participação final nos aquestos (arts. 1.672 a 1.686) e o da separação (arts. 1.687 e 1.688). 

Todavia, é permitido que os nubentes misturem os regimes, de acordo com suas relações 

econômicas e em respeito ao princípio da autonomia privada, salvo nas hipóteses especiais do 

art. 1.641, I a III, do Código Civil, em que o regime da separação é imposto de forma cogente.   

Ainda, aos contraentes é vedado a estipulação de cláusulas que atentem contra as  

finalidades do casamento ou que violem preceitos de ordem pública. Não podem os nubentes, 

por exemplo, dispor sobre direito sucessório (art. 426 CC) e sobre alimentos (art. 1.707 CC).   

Por fim, de acordo com o artigo 1.639, § 1º do Código Civil, o regime de bens  

vigora a partir das núpcias, de forma que é nula qualquer estipulação que disponha sobre sua 

vigência anterior ou posterior ao enlace matrimonial. Antes disso, caso os nubentes tenham 

vivido em união estável, o regime válido era o da comunhão parcial, salvo se qualquer dos 

companheiros for septuagenário, hipótese em que vigorará a separação obrigatória.   

Em suma, tende o regime de bens à disciplina dos interesses patrimoniais das pessoas casadas 

ou em união estável e, ao mesmo tempo, à preservação dos direitos de terceiros que, 

eventualmente, contratam com as pessoas casadas ou que vivem em união estável.  

  

3.1 Liberdade de escolha do regime e do nubente  

  

Decorrentes da autonomia privada, princípio já detalhado em tópico anterior, as  

consequências e as características de cada regime adotado pelos nubentes procedem da escolha 

realizada pelo casal. Assim, “abraça o direito brasileiro o princípio da liberdade de escolha do 

regime de bens, conferindo aos esposos o direito de eleger o regramento norteador das relações 

econômicas que afloram da comunhão de vida” (FARIAS; ROSENVALD, 2016, p. 305).   

De acordo com o artigo 1.639 do Código Civil, “é lícito aos nubentes, antes de  

celebrado o casamento, estipular, quanto aos seus bens, o que lhes aprouver” (BRASIL, 2002), 

de forma que é possível essa opção no processo de habilitação. Sem embargo, o artigo 1.655 

estipula que “é nula a convenção ou cláusula dela que contravenha disposição absoluta em lei.  

A convenção deve ser celebrada em pacto antenupcial”, que de acordo com o artigo 1.653, será 

nulo se não for feito por escritura pública.    

Por determinação do art. 1.640 do Código Civil, no silêncio das partes, ou, se a  

convenção for nula ou ineficaz “vigorará, quanto aos bens entre os cônjuges, o regime da 

comunhão parcial” (BRASIL, 2002). Ou seja, os companheiros podem escolher qual regime 
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querem adotar para o casamento, mas, na ausência de escolha, o estado suplanta a vontade dos 

contraentes e determina a comunhão parcial como o regime de casamento. É, pois, a comunhão 

parcial, a regra.    

Devida a importância que a vontade e a liberdade têm no momento da realização  

do casamento, sobeja demonstrado, pelos dispositivos apresentados, que a liberdade é a regra 

no que concerne a escolha do regime de bens, já que é permitido aos noivos a escolha do regime 

que melhor atender aos seus interesses.   

Entretanto, contrariando todo esse vértice evolucionista do direito civil, o legislador  

do Código de 2002 manteve a limitação à autonomia da vontade e liberdade dos contraentes, 

que também vigorava no Código de 1916, no que tange a escolha do regime de bens, quando 

qualquer um deles for septuagenário. Trata-se de uma intromissão que não se coaduna com a 

atualidade, já fora do papel de proteção do Estado. Assim, aos septuagenários, é obrigatório a 

adoção do regime de separação obrigatório, ainda que eles se manifestem contrários à 

imposição.  

  

3.2 Da imutabilidade absoluta à imutabilidade relativa de regime  

  

O regime de bens é escolhido livremente pelos noivos antes do casamento, por meio  

do pacto nupcial, em que podem até mesmo criar um regramento para reger o regime 

patrimonial deles. O silencio leva a instauração do regime da comunhão parcial. Todavia, 

durante o casamento é possível que os cônjuges, em comum acordo e justificadamente, alterem 

o regime de bens, conforme o artigo 1.639, §2º. Entretanto, nem sempre foi assim.   

De acordo com Rosenvald, “a regra geral do sistema jurídico brasileiro,  

historicamente, foi a imutabilidade do regime de bens” (FARIAS, ROSEVALD, 2016, p. 317). 

O Código Civil de 1916, em sintonia com os valores predominantes na sociedade da época, 

consagrou a indissolubilidade do vínculo matrimonial e perpetuidade da relação conjugal.   

Nesse sentido, estabelecia o art. 230 daquela codificação a imutabilidade do regime  

e tal regra era vista como “característica ou efeito natural inerente à desejada perpetuidade do 

matrimônio, e necessária à estabilidade da família e ao seu desenvolvimento patrimonial” 

(MAIA JUNIOR, 2015, p. 189).   

Essa inalterabilidade era sustentada como garantia de eventuais condutas lesivas do  

cônjuge em prejuízo de terceiros ou do outro cônjuge. Assim, para o legislador, evitar-se-ia que 

um dos cônjuges, principalmente o marido, fizesse prevalecer sua vontade sobre o outro 
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consorte para alterar o regime ou agisse de maneira fraudatória em detrimento de terceiros que 

contraíssem obrigações com pessoas casadas. Nesse sentido, Madaleno:  

A permissão de alterar o regime dos bens na constância do matrimônio, “além de  

deixar os direitos do cônjuge mais fraco e condescendente expostos aos perigos da sedução e 

da astúcia do outro, colocaria os haveres do casal em um estado de incerteza incompatível com 

a estabilidade que por bem de interesses de ordem pública lhes é mister” (MADALENO, 2013, 

p. 687). Nas palavras de Lôbo,   

A opção do legislador foi correta, a nosso ver, ainda que respeitáveis vozes alertem 

para os riscos, tanto em face do cônjuge desinformado quanto em relação a terceiros. 

No balanço de vantagens e desvantagens é melhor que a lei confie na autonomia e 

liberdade das pessoas, as quais, nas relações pessoais entre si e na privacidade da 

família, sabem o que é melhor para o regime de bens. Por outro lado, a lei está mais 

contemporânea com a realidade social atual, da emancipação feminina e sua inserção 

na vida econômica, máxime no mercado de trabalho, além do fato de a mulher, a 

principal destinatária da rígida tutela legal anterior, não se encontrar mais submetida 

ao chefe de família, cujo último resquício desapareceu com o princípio da igualdade 

jurídica integral entre os cônjuges, assegurado pelo art.226 da Constituição (LOBO, 

2014, p. 290).  

  

Assim, consecutâneo a todo arcabouço principiológico inaugurado pela 

Constituição de 1988, o Código de 2002 inovou, de maneira que possibilitou aos cônjuges a 

modificação do regime de bens na constância do matrimonio. Nesse sentido, houve a superação 

do princípio da inalterabilidade do regime de bens para dar lugar à imutabilidade relativa ou, 

como também é conhecido, mutabilidade relativa do regime de casamento. Essa mudança foi 

muito celebrada pela doutrina e, de acordo com Murano Garcia (2006, p. 578):  

  

A ruptura do princípio da imutabilidade é providência de extrema maturidade que 

poderá ser muito útil. Com efeito, não só porque de uma maneira geral nos casamos 

jovens e ainda praticamente sem patrimônio ou porque ainda não temos liberdade e 

intimidade suficiente para discutirmos questões patrimoniais sem trincas no amor 

incondicional que geralmente nos leva a casar, o fato é que não discutimos este 

importante aspecto da relação matrimonial.  

  

Para que ocorra essa mutabilidade, contudo faz-se necessário 4 requisitos  

concorrentes e cumulativos, que fitam preservar e proteger terceiros e os próprios nubentes. 

Assim, de acordo com GARCIA (2006) é necessário que (i) seja feito pedido formulado por 

ambos os cônjuges; (ii) autorização judicial; (iii) motivo relevante; e (iv) inexistência de 

prejuízo de terceiros e dos cônjuges. Ressalta-se que não é exigido tempo mínimo de casamento 

para modificação do regime de casamento, de sorte que o cônjuge pode requerê-la a qualquer 

instante, desde que preenchido os requisitos legais.   

A modificação de regime de bens, por óbvio, não é admitida aos casamentos  
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submetidos ao regime de separação obrigatório de bens (CC, art. 1.641). Todavia, caso cessada 

a causa que originou a imposição de tal regime, será permitida a mudança do regime, em 

sintonia ao princípio da razoabilidade. Esse é, inclusive, o teor do Enunciado 262 da Jornada 

de Direito Civil, ao afirmar que “a obrigatoriedade da separação de bens, nas hipóteses previstas 

nos incisos I e III do art. 1.641 do Código Civil, não impede a alteração do regime, desde que 

superada a causa que lhe impôs” (BRASIL, 2004).   

Sem embargo, não é possível, pelo exposto, a alteração do regime daqueles que  

casam de acordo com o inciso II do artigo 1.641 do Código Civil, ou seja, para os matrimônios 

que envolvam pessoa maior de 70 anos é impossível a alteração, pois irrealizável, obviamente, 

a superação da causa que a impôs, que só é admitido pela jurisprudência quando a relação é 

antecedida de união estável.   

E, de toda forma, a limitação é para a adoção do regime, não havendo qualquer  

restrição de idade para alteração. Assim, se os noivos se casaram com 20 anos, por exemplo, 

mas com 78 anos decidem alterar o regime, não há nessa prática qualquer óbice. Com o advento 

da lei 12.344/10, houve a majoração do limite de idade de 60 para 70 anos. Assim, na hipótese 

de ter sido imposto regime pelo fato de qualquer dos noivos terem mais de 60 anos e menos de 

70, é possível a alteração do regime, motivado unicamente pela mudança de lei (DIAS, 2013).  

  

3.3 Da comunicabilidade dos bens   

  

O casamento, como já aludido, gera comunhão plena de vida, de maneira que os  

cônjuges são responsáveis por mútua assistência e são, ambos, encarregados pelo sustento da 

família (BRASIL, 2002). Assim, fundada no pressuposto da solidariedade familiar, a regra que 

rege o regime de bens é o princípio da comunicabilidade, de sorte que para que não incida essa 

regra os nubentes devem manifestá-la por expresso, por meio do pacto antenupcial (DIAS, 

2013).  

  

3.4 Regime de comunhão parcial   

  

É o regime legal que, não tendo os nubentes celebrado pacto antenupcial sobre as  

questões relativas ao patrimônio, prevalecerá. Esse regime vigorará, também, caso o pacto 

celebrado pelos noivos venha a ser declarado ineficaz ou nulo.   

A comunhão parcial é um regime misto, que mistura aspectos do regime de  
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separação com comunhão universal, porquanto os bens que cada consorte tinha antes do 

matrimônio não se comunicam, o que não ocorrem com os que forem adquiridos na constância 

do casamento, que são conhecidos como aquestos e serão divididos entre os consortes. Ou seja, 

esse regime é caracterizado por admitir a coexistência, concomitantemente, de patrimônio 

particulares e comum. Assim, é comungado os bens adquiridos durante o matrimônio, por título 

oneroso ou eventual, de maneira que são excluídos os bens amealhados antes das bodas ou 

durante a união, a título gratuito.   

Para esse regime, não é discutido esforço ou contribuição efetiva de cada consorte  

na aquisição onerosa do bem durante a relação conjugal, pois é presunção absoluta (juris et 

jure) de esforço comum do casal. Presumem-se, portanto, que os bens adquiridos de forma 

onerosa são frutos de ajuda mútua, ainda que exclusivamente moral ou psicológica. Nas 

palavras da professora Dias, trata-se de uma lógica ética, de sorte que “o que é meu é meu, o 

que é seu é seu e o que é nosso, metade para cada um” (DIAS, 2013, p. 245).  Por outro lado,   

  

Os débitos assumidos por cada consorte em benefício próprio, bem como as dívidas 

provenientes da administração de cada um em relação aos seus bens particulares, não 

obrigam o patrimônio comum, a teor do que estabelece o art. 1.666 do CC/02. 

Identicamente, as dívidas, de qualquer natureza, assumidas por apenas um deles, não 

podem obrigar o outro (FARIAS; ROSENVALD, 2016, p. 361).   

  

A teor do artigo 1.725 do Códex, esse é o regime aplicado às relações ocorridas no  

âmbito da união estável, maneira que é idêntica a presunção de colaboração recíproca para 

aquisição onerosa de bens pelo casal.   

Neste regime, a administração do patrimônio do casal compete aos dois cônjuges,  

em sintonia com a igualdade e isonomia entre os consortes determinadas pela Constituição 

Federal.   

  

3.5 Regime de comunhão universal   

  

O regime de comunhão universal vigorou no Brasil, como regime legal ou  

supletivo, desde a colonização até 1977, com a Lei do Divórcio. Esse regime exerceu grande 

papel na unicidade do patrimônio familiar, na conjuntura do pater famílias. Contudo, com 

mudança de paradigma com relação à família patriarcal e a independência feminina, o regime 

de comunhão universal mostrou-se incongruente com os novos tempos (LÔBO, 2010).  

Por meio da comunhão universal formam-se uma massa patrimonial única de bens  
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para o casal. Para tanto, faz-se necessário que os nubentes formalizem essa vontade por meio 

do pacto antenupcial, escolhendo por esse regime.  

Caracteriza esse modelo a quase total comunhão dos bens adquiridos antes ou  

depois do enlace. Com o casamento, todos os bens tornam-se comuns, inclusive os adquiridos 

por atos de liberalidade de terceiros, como doações ou sucessão, salvo se onerados com 

cláusulas de incomunicabilidade. Nesse tipo de regime, forma-se uma universidade patrimonial 

entre o casal, de maneira que se agrega todos os bens, créditos e dívidas de cada um. Assim, 

quando um cônjuge adquire um bem é o casal e não ele que o adquire.   

Nas palavras de Maria Berenice Dias:  

  

[...] assim, ocorre uma fusão entre os acervos trazidos para o matrimônio por qualquer 

dos nubentes, formando uma única universalidade, à qual se agrega tudo o que for 

adquirido, na constância do enlace conjugal, por qualquer dos cônjuges, à título 

oneroso, por doação ou herança. Os patrimônios se fundem em um só. Comunicam-

se todos os bens presentes e futuros, bem como as dívidas passivas contraídas por 

qualquer dos cônjuges durante o casamento. Instaura-se o que se chama de 

mancomunhão, que significa propriedade em mão comum. Cada consorte é titular da 

propriedade e posse da metade ideal de todo patrimônio, constituindo-se um 

condomínio sobre cada um dos bens, dívidas e encargos. Cada cônjuge torna-se 

meeiro de todo o acervo patrimonial, ainda que nada tenha trazido e nada adquira na 

constância do casamento (DIAS, 2013, p. 249).    

  

Há, contudo, bens que são incomunicáveis, como os elencados no artigo 1.668 do 

Código Civil. Todavia, esses bens devem ser entendidos em caráter excepcional, não sendo 

permitido ampliá-los, já que a regra geral é a comunicabilidade plena dos bens do casal. Nas 

precisas palavras de Rosenvald, “na comunhão universal, os bens comuns constituem a regra.  

Os bens próprios e particulares, a exceção” (FARIAS; ROSENVALD, 2017, p. 367).   

  

3.6 Regime de participação final nos aquestos  

  

Esse regime foi uma inovação no ordenamento jurídico brasileiro promovida pelo 

Código de 2002, que suprimiu o já obsoleto e inusual regime dotal. É um regime misto, 

promovido por uma confluência das normas atinentes à comunhão parcial de bens e o regime 

de separação convencional (ou absoluta) (MOTTA, 2009).   

Para Maria Berenice Dias,   

  

[...] trata-se de um regime misto, híbrido, com exaustivo regramento, com normas de 

difícil entendimento, gerando insegurança e muitas incertezas. Além disso, é de 

execução complicada, sendo necessário contabilidade minuciosa, mesmo na 

constância do casamento, para viabilizar a divisão do patrimônio na eventualidade de 
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uma dissolução. Em determinados casos, há a necessidade de realização de perícia 

para a identificação dos aquestos partilháveis e respectivas avaliações (DIAS, 2013, 

p. 251).  

  

Esse também é o posicionamento de Paulo Lôbo, que enxerga no referido sistema  

“uma falsa independência dos cônjuges durante o casamento, em razão das regras protetoras do 

futuro crédito de participação, mas resulta muito complexo na dissolução” (LÔBO, 2010, p. 

356).    

O artigo 1.672 do Código Civil assim dispõe:  

  

No regime de participação final nos aquestos, cada cônjuge possui patrimônio próprio, 

consoante disposto no artigo seguinte, e lhe cabe, à época da dissolução da sociedade 

conjugal, direito à metade dos bens adquiridos pelo casal, a título oneroso, na 

constância do casamento (BRASIL, 2002).  

  

Assim, no regime de separação final nos aquestos2, cada consorte mantem seu  

patrimônio particular e, no momento da separação, terá direito à metade dos bens adquiridos 

pelo casal. Assim, para Rosenvald, “a ratio essendi do regime é conferir aos cônjuges a livre 

administração de seus bens, garantindo-se, a outro giro, a participação de cada um deles no 

patrimônio residual, remanescente, quando do término da relação afetiva (FARIAS, 

ROSENVAL, 2017, p. 376). Contudo, para avaliar os valores remanescentes, faz-se necessário 

um balanço contábil e financeiro.   

Nesse sentido, na ocasião e para efeito de dissolução do regime, cada cônjuge  

participa dos ganhos (participação por metade) do outro. Trata-se de um crédito futuro de 

participação que deve ser qualificado como um direito expectativo. 

  

3.7 Regime de separação convencional (ou absoluta) de bens   

  

A separação convencional de bens é aquela no qual, mediante pacto antenupcial, os  

nubentes estipulam a total incomunicabilidade dos bens, não havendo pontos de comunhão ou 

bens comuns, “o que configura verdadeira ausência de um regime patrimonial, pois o que existe 

são acervos separados” (DIAS, 2013, p. 254). O único ponto de convergência patrimonial 

 
2 Aquestos significa os bens adquiridos onerosamente na constância do casamento a título oneroso, excluindo-se 

aqueles adquiridos por meio de liberalidades de terceiros, como doações ou por sucessão, por exemplo. Nesse 

regime, contudo, os aquestos não são apenas os que ficaram quando da dissolução do matrimônio, mas sim todos 

os bens amealhados durante o tempo que durou o enlace ou os valores correspondentes, se tiverem sido alienados.   



38  

  

existente, contudo, é no rateio das despesas do lar, proporcionalmente ao seu ganho, salvo se 

diferente for a estipulação no pacto antenupcial (art. 1.688 CC/02).  

Esse regime é utilizado por casais que já possuem grande patrimônio ou quando um  

deles exerce profissão que apresenta grandes riscos financeiros, já que esse regime permite uma 

maior flexibilidade de atuação do titular do patrimônio sobre os bens, porque não é necessário 

o consentimento (outorga) do cônjuge para alienar ou onerar (fiança ou aval) bens imóveis.   

Esse regime é o que melhor representa a atual conjectura em que é entendido o  

direito de família, já que afasta do casamento uma visão patrimonialista há muito superada. Isso 

porque “casar é ato de comunhão afetiva e solidária, promovendo uma integração fisiopsíquica. 

Logo, deveria o sistema jurídico disciplinar as famílias sem atribuir bens reciprocamente, 

afastando as consequências econômicas” (FARIAS; ROSENVALD, 2017, p. 370).  

Para Paulo Lôbo, “é o que melhor corresponde ao princípio da igualdade de  

gêneros, como tendência das sociedades ocidentais” (LÔBO, 2010, p. 352), já que, 

hodiernamente, as sociedades não são mais fundadas no modelo do pater famílias. Naquele 

modelo havia uma grande dependência das mulheres em relação ao marido e isso justificava a 

extrema importância dada a questão patrimonial para salvaguardar as esposas em caso de 

separação, como ocorria no regime de comunhão universal (que era a regra). Atualmente, no 

modelo igualitário de família, esse regime “é o mais justo e o que melhor respeita a dignidade 

e a liberdade de cada cônjuge. Em virtude de sua simplicidade e da ausência de interesse 

patrimoniais superpostos, o regime reduz sensivelmente os conflitos que os outros propiciam” 

(LÔBO, 2010, p. 353).   

Assim, defendem os autores Paulo Lôbo (2010), Cristiano Farias e Rosenvald 

(2017) dentre outros, que o regime legal supletivo deveria ser a separação de bens, o que ocorre 

no Japão e na maioria dos países que se orientam pelo sistema common law3, uma vez que esse 

regime, por ser mais o mais prático entre os que existem no ordenamento pátrio, atenua os 

inconvenientes do regime legal, em especial sobre a sorte dos bens.  

  

3.8 Regime de separação obrigatória   

  

Os nubentes, antes de se casarem, podem estipular, por meio do pacto antenupcial,  

 
3 Common Law é o termo que se utiliza pela doutrina para denominar o sistema jurídico criado por meio de 

decisões emitidas por tribunais, e não por normas legislativas ou executivas. É um sistema criado e atualizado por 

entendimentos jurisprudenciais vinculantes.   
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livremente o regime sob o qual querem ver regidos as questões patrimoniais decorrentes do 

matrimônio. Na ausência de manifestação da vontade, ou se inválido o pacto firmado, contudo, 

impera, como já explicado, o regime de comunhão parcial, por ser esse o regime supletivo ou 

legal.   

Entretanto, há algumas situações em que a vontade dos nubentes é irrelevante, de  

maneira que não será aplicado nem o regime supletivo legal tampouco outro indicado pelo casal. 

Nas hipóteses do artigo 1.641 do Código Civil, o regime será, necessariamente, o de separação 

obrigatória. São elas:  

  

Art. 1.641. É obrigatório o regime da separação de bens no casamento:  
I – das pessoas que o contraírem com inobservância das causas suspensivas da 

celebração do casamento;  
II – da pessoa maior de 70 (setenta) anos  
III – de todos os que dependerem, para casar, de suprimento judicial (BRASIL, 2002).  

  

Trata-se de rol taxativo e, por ser a exceção (já que a regra é a liberdade de regime  

e mínima intervenção estatal), não abarca situações diferentes dessas elencadas, de maneira que 

impossível sua ampliação jurisprudencial ou doutrinária.   

Em todas essas situações, o legislador primou pela proteção do patrimônio, com a  

intenção de proteger direitos de terceiros, ainda que eventuais. De acordo com Lôbo, trata-se 

de ônus e não sanção, “pois não há dever jurídico perante qualquer pessoa ou o Estado. É 

encargo, gravame, que a pessoa deve suportar se decidir por determinado ato. É livre para 

realizar o ato, mas se o fizer o ônus recairá” (LÔBO, 2010, p. 322).   

Diferentemente desse posicionamento, Rosenvald (2017) e Maria Berenice Dias 

(2013) entendem que se trata, sim, de sanção, em que o legislador restringe a disponibilidade 

patrimonial de certas pessoas que resolvem se casar. Assim, “a forma encontrada pelo legislador 

para evidenciar sua insatisfação frente à teimosia de quem desobedece ao conselho legal e 

insiste em realizar o sonho de casar é impor sanções patrimoniais” (DIAS, 2013, p. 257).   

Isso porque, no inciso I, a lei impôs tal regime com o objetivo de não prejudicar  

interesses pecuniários do filho do de cujos4, do divorciado, do tutelado e curatelado. Todavia, 

há a possibilidade de o juiz afastar a imposição do regime quando os noivos requerem e quando 

não houver prejuízo para o interessado.   

A terceira hipótese se limita às pessoas que necessitam de alguma autorização  

 
4 É uma expressão jurídica utilizada numa figura feminística como sinônimo de falecido, morto ou defunto. Tem 

sua origem na expressão latina de cujus successione agitur, que significa “de cuja sucessão se trata”.   
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judicial para se casarem. São os casos dos menores de 16 anos, em que há a necessidade do 

suprimento de idade, e os casos de pessoas entre os 16 e 18 anos que querem se casar, mas não 

obtém autorização dos pais, hipótese em que o magistrado poderá suprir a vontade dos pais.  

A segunda hipótese, e a que interessa à essa pesquisa, é a limitação imposta aos  

septuagenários. Trata-se de uma visão que decorre da cultura patrimonialista que há muito já 

deveria ter deixado de reger as relações do direito de família. De acordo com Maria Berenice,  

“das hipóteses em que a lei determina o regime de separação obrigatória, a mais desarrazoada 

é a que impõe tal sanção aos nubentes maiores de 70 anos, em flagrante afronta ao Estatuto do 

Idoso” (DIAS, 2013, p. 257). Isso porque, no caso dos idosos, continua a autora, há “a presunção 

juris et de jure5 [do legislador] de total incapacidade mental” (DIAS, 2013, p. 257). Nesse 

mesmo sentido,   

  

Significa uma semi-interdição à capacidade do sujeito e afronta o princípio da 

autonomia. É indigno atribuir esta incapacidade a alguém apenas por ter completado 

60 anos de idade. Tal concepção é ainda um resquício da ordem jurídica 

patrimonializada ainda que passasse por cima da dignidade da pessoa. Embora o 

princípio da igualdade tenha encontrado uma resposta no texto infra-constitucional, 

para a desigualdade entre homens e mulheres com 60 e 50 anos de idade, não houve a 

solução integral do problema. É que a igualdade depara-se com outros princípios que 

são também norteadores do Direito de Família como o da autonomia e o da dignidade 

da pessoa humana (PEREIRA, 2004, p. 144).     

  

É, pois, um caso de presunção absoluta de incapacidade, que afronta as garantias e  

direitos fundamentais do nubente, já que o presume incapaz em razão de sua idade, como se 

fosse senil simplesmente por atingir 70 anos. Fere, também, “a dignidade do titular e 

razoabilidade entre a finalidade almejada pela norma e os valores por ela comprometidos. Trata-

se de uma indevida e injustificada interdição compulsória parcial, para fins nupciais” (FARIAS; 

ROSENVALD, 2017, p. 311).   

De acordo com o art. 1.725 do Código Civil, na união estável, salvo estipulação em  

sentido diverso feito pelos cônjuges, vigorará o regime de comunhão parcial, de sorte que os 

bens adquiridos onerosamente (aquestos) na constância do casamento são partilhados entre os 

cônjuges (BRASIL, 2002), em presunção absoluta de esforço comum dos companheiros, como 

ocorre no casamento realizado sob esse regime. É, inclusive, o tema do Enunciado 115 da 

Jornada de Direito Civil6.   

 
5 É expressão jurídica que significa “de direito e por direito”. Denota presunção absoluta conferida por lei, não 

admitindo prova em contrário.   
6 Há presunção de comunhão de aquestos na constância da união extrapatrimonial mantida entre os companheiros, 

sendo desnecessária a prova do esforço comum para se verificar a comunhão dos bens.   
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No caso de união estável em que vigore uma das causas de obrigatoriedade do  

regime de separação obrigatória há certa dúvida na doutrina se a restrição da idade alcança os 

companheiros.   

Os que defendem a imposição do regime obrigatório à união estável quando  

presentes as hipóteses do art. 1.641, sustentam o entendimento sob o argumento de que é 

necessário tratar igualmente o casamento e a união estável, já que inadmissível situação em que 

possa, ao menos potencialmente, privilegiar o companheiro ao cônjuge.   

Assim, de acordo com Veloso (1997):  

  

Até para escapar de situação disparatada, absurda e injusta, minha opinião é de que o 

art. 1.725 não se aplica aos companheiros se eles estiverem na mesma situação dos 

nubentes, consoante o artigo 1.641 e seus incisos, aplicando-se a eles, por lógica, 

necessidade e similitude de situação o disposto no aludido dispositivo, ou seja, a união 

estável fica submetida ao regime obrigatório de separação de bens (VELOSO, 1997, 

p. 147).  

  

No mesmo sentido advoga Paulo Nader, que entende legal a limitação, já que  

aplicável ao casamento:  

  

Cabia ao legislador estender aos companheiros, para determinadas hipóteses, o regime 

legal obrigatório. Para situações diversas, mas com igual fundamento, deve haver 

idêntica disposição. Ou seja, se para o casamento de pessoa maior de setenta anos o 

regime de bens é o obrigatório, igual critério deve prevalecer na união estável quando 

pelo menos um dos companheiros possuir idade superior àquela. Para Nagib Slaibi 

Filho, embora a lacuna da Lei, aplica-se o regime legal obrigatório nas uniões 

formadas por pessoa com mais do que aquela idade ou cujo casamento dependa de 

suprimento judicial (NADER, 2016, p. 797).    

  

Caio Mário também sustenta o argumento de que a ideia do legislador não foi  

privilegiar a união estável em relação ao matrimonio:  

  

Indaga-se, qual o regime a vigorar: o da separação (artigo 1.641, I), por analogia ao 

casamento, ou será autorizado o “contrato escrito” aos “companheiros idosos” para 

optar pelo regime previsto no artigo 1.725, ou seja, da comunhão parcial de bens”. Ao 

optar-se por esta última alternativa, estaríamos, mais uma vez, prestigiando a união 

estável em detrimento do casamento, o que não parece ser o objetivo do legislador 

constitucional, ao incentivar a conversão da união estável em casamento. No nosso 

entender, deve aplicar aos companheiros nessa situação, as mesmas limitações 

previstas para o casamento para os maiores dessa idade: deve prevalecer o regime de 

separação legal de bens. A omissão do legislador na hipótese dos companheiros criou 

flagrante conflito de interpretação (PEREIRA, 2005, p. 547).  

  

Por outro lado, há muitos outros autores que entendem não ser imposta à união  
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estável as limitações referentes à escolha do regime de bens, por entenderem tratar-se a analogia 

utilizada por eles como uma forma de restrição de direitos injustificada, já que embora a CRFB 

dê a mesma proteção ao matrimônio e a união estável, esses institutos são regidos por regimes 

jurídicos distintos, com peculiaridade inerentes a cada um deles.   

Assim, para Maia Junior:  

  

[...] pretender-se aplicar restrição própria do casamento à união estável, por analogia, 

sob pretexto de não poderem os conviventes usufruir faculdades não conferidas aos 

cônjuges, pena  de propiciar situação de favorecimento da união estável em detrimento 

ao casamento, constitui, em verdade, resquício de pensamento preconceituoso, que vê 

na união estável situação de inferioridade em relação ao casamento, sem embargo de 

violar o preceito do direito romano, segundo o qual não é dado ao intérprete restringir 

onde o legislador não restringiu. Destarte admitir-se a situação de inferioridade da 

união estável equivaleria a aceitar estarem os conviventes também em situação de 

inferioridade em relação aos cônjuges, não sendo esse o escopo da Constituição 

(MAIA JUNIOR, 2015, p. 257).  

  

 Nesse mesmo sentido, conclui Rosenvald (2017) que não se aplicaria às uniões  

estáveis as regras limitadoras da escolha do regime de casamento previstas no artigo 1.641 do 

CC/02, já que, (i) de acordo com o artigo 1.523 do CC/02 não incidem as causas suspensivas 

na união convencional; (ii) não há necessidade de autorização judicial para constituir a união; 

(iii) por tratar de norma limitadora de direitos, sua interpretação tem que ser, necessariamente, 

restritiva. Assim, “como essa limitação não existe na união estável, não cabe interpretação 

analógica para restringir direitos” (DIAS, 2013, p. 190).   

Em que pese as teses defendidas por Rosenvald, Cristiane Farias, Maria Berenice 

Dias, Stolze, dentre outros, essa não é, contudo, a posição adotada pelo STJ e que vem sendo 

seguida pela jurisprudência brasileira. Isto é, aplica-se o regime de separação obrigatória na 

união estável quando a relação se inicia quando um deles conta com mais de setenta anos de 

idade (FARIAS; ROSENVALD, 2017).     

Nos casos em que o casamento envolvendo os idosos é precedido de união estável  

que antecede ao momento em que qualquer deles tenha feito 70 anos, não vigora a restrição, de 

maneira que os noivos podem optar pelo regime que bem entenderem (DIAS, 2013).  

Por fim, nesse regime, de acordo com CC/02, os cônjuges não podem contratar  

sociedade entre si ou com terceiros e, tampouco necessita de outorga conjugal para alienar bens 

de ascendentes para descendentes (BRASIL, 2002).  

  

3.9 Aplicabilidade da Súmula 377 do STF no regime de separação obrigatória: 

patrimônio  
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mínimo da pessoa humana   

  

Em outrora, o Direito Civil, e em especial o Direito das Famílias, foi enxergado sob  

uma ótica liberal com um viés extremamente patrimonialista, no qual “a base sólida de suas 

estruturas era a proteção da propriedade privada e a obrigatoriedade no cumprimento dos 

contratos, consubstanciada na máxima do pacta sunt servanda” (FARIAS; ROSENVALD,  

2017, p. 297).    

Todavia, atualmente, apoiada sobre a principiologia constitucional, faz-se  

necessário uma releitura de diversos institutos, como a propriedade, o regime de bens e até 

mesmo a família. Assim, com a constitucionalização das relações civis, as relações travadas 

entre os cidadãos são pautadas pela norma estruturante da democracia brasileira, a dignidade 

da pessoa humana, e os princípios da liberdade, socialidade, entre outros. É, como já aludido, o 

fenômeno da despatrimonialização das relações civis (FACHIN, 2001).   

Nessa toada, com o escopo de proteger a pessoa humana, que é sempre o objetivo  

final e não o meio da legislação, foi criado a teoria do patrimônio mínimo, no qual é assegurado 

à pessoa a proteção de um patrimônio necessário às despesas básicas, a fim de que ela possa 

manter-se e realizar-se de forma digna e plena. Ainda, o casamento gera plena comunhão de 

vida e mútuo dever de assistência, de modo que faz surgir um vínculo de solidariedade entre os 

cônjuges que não justifica a vedação imposta pelo regime de separação obrigatória (ou legal).  

Impossível excluir a importância do regime de bens, já que inegável que bens são  

indispensáveis para as necessidades primordiais dos seres humanos. Todavia,  em respeito à 

valores personalíssimos, o regime de bens tem que se adequar, por óbvio, ao respeito à 

dignidade humana.   

Assim,   

  

Conquanto uma relação familiar possa produzir efeitos econômicos, o componente 

patrimonial é mero elemento-meio, servindo de suporte para a proteção do elemento 

afetivo e solidário entre as partes. é o patrimônio servindo à realização da pessoa 

humana (FARIAS; ROSENVALD, 2017, p. 301).  

  

Nesse sentido, portanto, a aplicação da Súmula 377 do Supremo Tribuna Federal 

(STF), que relativiza os regimes da separação obrigatória (legal), ao estipular que os aquestos 

– que a princípio, nesse regime, não se comunicam – passem a fazer parte do patrimônio comum 

do casal (BRASIL, 1964).    

Assim, nos matrimônios em que se observem a imposição do regime de separação  
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obrigatória (ou legal), os bens adquiridos na constância do casamento se comunicam, sem a 

necessidade de comprovação de efetiva participação do cônjuge, porquanto, pela incidência da 

Súmula, é presunção juris et jure do esforço comum do casal.   

Como há bens comuns do casal, ou seja, há uma interseccionalidade de patrimônios,  

deverá, por óbvio, haver a outorga conjugal para alienação ou oneração de imóveis. Numa 

leitura sistêmica do ordenamento jurídico, está condizente com o art. 1.647 CC/02, já que esse 

dispositivo veda a necessidade do consentimento do consorte para alienação ou oneração de 

bens imóveis no regime de separação absoluta. Por não se tratar de separação absoluta, 

porquanto há aquestos, é necessário a aquiescência do parceiro para efetuar os negócios 

jurídicos mencionados. No entanto, frise-se que somente haverá essa comunicabilidade dos 

bens adquiridos durante o matrimônio, de sorte que os bens anteriores ao enlace não entram na 

comunhão.   

Portanto, não faz sentido a imposição do regime de separação absoluta ou legal,  

mormente os bens adquiridos durante o casamento tornam-se comuns, o que desnatura o 

instituto assemelhando-o ao regime de comunhão parcial de bens.  
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4  DA  (IN)CONSTITUCIONALIDADE  DO  REGIME  DE  SEPARAÇÃO  

OBRIGATÓRIA IMPOSTA AOS SEPTUAGENÁRIOS   

  

Como é natural de se esperar, a população brasileira está envelhecendo e é  

necessário que o Estado assegure esse direito fundamental aos seus cidadãos. Envelhecer, 

embora visto como sinônimo de incapacidade e de senilidade, não é algo ruim. Muito pelo 

contrário. É um processo natural e marca a evolução de determinada sociedade.   

Levando em consideração esse panorama, cabe não só ao Estado, mas a toda  

sociedade, assegurar a fruição e o gozo de todos os direitos que os idosos possuem, dentre eles 

a liberdade de escolher seu regime de bens.   

Após a análise dos fenômenos da constitucionalização do direito civil e suas  

implicações no instituto das famílias, como os fenômenos da despatrimonialização das relações 

familiares e a repersonalização do direito civil, bem como as inferências dos diversos princípios 

constitucionais e infraconstitucionais no âmbito familiar, agora partiremos para a uma análise 

histórica da evolução da proteção legal destinada aos idosos, desde o Código Civil de 1916 até 

a codificação atual, abordando o Estatuto do Idoso e outras leis infraconstitucionais que foram 

importantes para a construção do sistema protetivo destinado as pessoas de terceira idade.   

Também será analisado a situação atual dos idoso no Brasil. Para tanto, utilizou-se  

de dados oficiais para traçar o perfil do idoso brasileiro contemporâneo e as discrepâncias 

causadas pela injustificada restrição contida na norma em análise.   

Ainda, demonstrar-se-á que, embora minoritários, há autores que defendem a  

manutenção do artigo 1.641, II do Código Civil. Contudo, também será evidenciado que os 

motivos que outrora permitiam esse tipo de lei não mais vigoram na moderna sociedade 

brasileira.   

Por fim, foram analisados diversos julgados de Tribunais pátrios que, convocados  
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a manifestarem-se sobre o tema, tomaram partido pela inconstitucionalidade da regra em 

comento.  

  

4.1 Evolução histórica da proibição do casamento envolvendo idosos e considerações  

legislativas e doutrinárias acerca da restrição em análise   

  

O Código Civil de 1916 já previa o regime de separação obrigatória aos nubentes  

idosos. Na Codificação Beviláqua, contudo, havia distinção entre os homens e as mulheres.  

Naquele regramento, o regime de separação era obrigatório quando um ocorresse casamento 

com homens maiores de 60 anos e com mulheres acima dos 50 anos (BRASIL, 1916).   

Com a Lei 6.515/1997, conhecida como Lei do Divórcio, ocorreu uma importante  

mudança, já que com a edição do artigo 45, ficou assegurado a liberdade de escolha do regime 

de bens aos nubentes idosos, desde que tenha os noivos vividos por união estável há mais de 10 

anos consecutivos antes da promulgação da lei ou que tenha resultado filhos. Foi um avanço, 

mas tímido (BRASIL, 1977).   

O Código Civil de 2002 eliminou a sexista regra que vigorava desde 1916, de  

maneira que, de acordo com a redação original do artigo 1.641, II do Código Reale, bastava que 

qualquer dos cônjuges atingisse a idade de 60 anos para fazer incidir a regra da separação 

absoluta.  

Caminhou bem o legislador pátrio ao eliminar a distinção entre os sexos, todavia  

não enfrentou o cerne do problema, que é a evidente discriminação e frontal violação à 

dignidade dos idosos, já que manteve a limitação. Ainda, em 2010, com a Lei 12.344/2010, o 

legislador elevou a idade para os maiores de 70 anos, o que na visão de Salvo Venosa (2017, p.  

349) “atende a contemporaneidade, tendo em vista novos padrões de saúde e sociais”. Assim, 

sintetizando o assunto:   

  

Pelo Código de 1916 (art. 258, inciso II), aquele limite se destinava apenas ao homem, 

enquanto para a mulher a previsão era de cinquenta. Na visão do legislador, a partir 

de certa idade a pessoa se tornaria suscetível de sofrer o que, na boa gíria, costuma se 

designar por “golpe do baú”. A fim de proteger os interesses da prole, o legislador 

impõe a separação, impedindo destarte a comunhão dos bens existentes anteriormente 

ao casamento. Uma outra razão seria quanto à expectativa de vida que, não sendo 

grande, não justificava um regime que instaurasse comunhão de bens anteriormente 

existentes. Embora a média geral de vida tenha aumentado substancialmente no correr 

de um século, o Código Civil de 2002, em sua redação original, conservou o mesmo 

limite para o sexo masculino e elevou o da mulher para sessenta anos. Foi com a Lei 

nº 12.344, de 9 de dezembro de 2010, que a idade limite para ambos os sexos passou 

para setenta anos, alterando assim o inciso II do art. 1.641 (NADER, 2016, p. 596).  
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Entretanto, embora minoritários na doutrina, alguns autores defenderam a aplicação  

do regime de separação obrigatória de bens imposta aos septuagenários sob a argumento de que 

as pessoas idosas são mais frágeis e suscetíveis a eventuais interesseiros que visam auferir 

vantagens econômicas. Sustentam essas posições alegando que os idosos vão ficando cada vez 

mais sozinhos com a independência dos filhos, tornando-se vulneráveis, dependentes e carentes, 

sendo facilmente iludidos por qualquer pessoa que se apresente com falsas juras de amor. De 

modo geral, tais autores entendem que essas pessoas estão mais sujeitas ao “golpe do baú”. 

Nesse sentido:  

De nossa parte, advogamos, para o tema, uma solução intermediária. Embora 

reconheçamos que as pessoas de idade alta ou avançada não estão destituídas de 

impulsos afetivos e da possibilidade de sentirem amor, ternura, pretendendo, 

desinteressadamente, unir-se matrimonialmente com outrem, devemos também 

concordar que, na prática, será muito difícil acreditar-se que uma jovem de 18, 20 

anos, esteja sinceramente apaixonada por um homem maior de 60 anos, nem muito 

menos, que um rapaz de 20 anos venha a sentir amor e pura ou verdadeira atração por 

uma senhora de mais de 50 anos. Tirando as honrosas exceções de praxe, na maioria 

dos casos, é razoável suspeitar-se de um casamento por interesse. [...]. Achamos, 

porém, que a regra protetiva – o casamento sob o regime imperativo da separação – 

deve ser mantida. Os amores crepusculares tornam as pessoas presas fáceis de gente 

esperta e velhaca, que quer enriquecer por via de um casamento de conveniência, o 

que na linguagem popular se conhece por “golpe do baú” (VENOSA, 2017, p. 

119120).  

  

Nessa mesma linha argumentativa, Pontes de Miranda também argumenta que, para  

evitar explorações “consistentes em levar-se ao casamento, para fins de comunhão de bens, 

mulheres em idade vulnerável, ou homens em fase de crise efetiva, a lei cortou a possibilidade 

das estipulações do regime e exclui o regime comum. É cogente o da separação de bens” 

(MIRANDA, 2001, p. 219).   

Ainda, Monteiro (2012) também entende pela serventia da imposição do regime de  

separação obrigatória imposta aos septuagenários, afirmando que o princípio da liberdade 

consagrado no ordenamento jurídico brasileiro não é absoluto, além do fato de que não aceitável 

que o direito permita que pessoas se casem meramente por interesses financeiros, ainda mais 

quando sabidamente o faz em prejuízo do cônjuge idoso.   

No entanto, a maior parte dos autores defendem a inconstitucionalidade desse  

regime, pois impregnada de visões preconceituosas, infundadas e anacrônicas com os axiomas 

consagrados na Carta Magna de 1988. Em sentido diametralmente oposto ao de Venosa, 

Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho sustentam que:   

  

A alegação de que a separação patrimonial entre pessoas que convolarem núpcias 

acima de determinado patamar etário teria o intuito de proteger o idoso das investidas 

de quem pretenda aplicar o “golpe do baú” não convence.   
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Avançada idade, por si só, como se sabe, não é causa de incapacidade! Se existe receio 

de o idoso ser vítima de um golpe por conta de uma vulnerabilidade explicada por 

enfermidade ou deficiência mental, que seja instaurado procedimento próprio de 

interdição, mas disso não se conclua em favor de uma inadmissível restrição de 

direitos, simplesmente por conta da sua idade (GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 

2017, p. 388).  

  

Nas palavras de Lôbo (2014), a norma em comento é preconceituosa, já que  

pressupõe que os matrimônios envolvendo as pessoas de mais alta idade não se dão por genuíno 

afeto, mas tão só por interesses patrimoniais, como se fosse impossível existir amor entre uma 

pessoa mais jovem e um ancião:  

A norma é preconceituosa, na medida em que veda o direito ao amor, ao afeto 

matrimonial e à expressão plena dos sentimentos da pessoa idosa. Historicamente, 

essa norma radica na primazia do interesse patrimonial sobre o existencial, e a 

realização do projeto de vida de cada um. A difusão vulgar do chamado “golpe do 

baú” mascara o preconceito contra o idoso, que seria tido como incapaz de reagir à 

paixão, além de supor que toda pessoa que dele se aproxime não o faz motivado pelo 

afeto, mas pelo interesse material (LÔBO, 2014, p. 295).    

  

Na esteira desses doutrinadores, Rosenvald (2017) comunga das mesmas  

impressões, já que a restrição é “inconstitucional, às escâncaras, ferindo frontalmente o 

fundamental princípio da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), por reduzir a sua 

autonomia como pessoa e constrange-lo pessoal e socialmente, impondo uma restrição que a 

norma constitucional não previu” (FARIAS; ROSENVALD, 2017, p. 309).   

Dimas Messias de Carvalho (2017), Rodrigo da Cunha Pereira (2012) e Roberto 

Gonçalves (2016) caminham no mesmo sentido dos autores acima ao entenderem que a 

restrição contida no artigo 1.641, II do CC/02 atenta contra a liberdade, a autonomia e a 

dignidade dos noivos e que limitar a idade de escolha do regime mostra-se como uma 

determinação discriminatória, pois o legislador parece considera-los como incapazes de 

despertar desejos amorosos em pessoas mais jovens, o que acarreta em construções de 

expropriação da própria cidadania.   

  

A lei, ao determinar uma regra fixa, talha a vontade da pessoa, mas não considera que 

o desejo de estabelecer uma comunhão de vida permeada pelo amor e ajuda mútua é 

inerente à maior parte dos seres humanos e independe da idade. Por isso, muitos 

idosos, viúvos, separados, divorciados ou solteiros querem refazer sua vida e 

encontrar um novo companheiro, dando uma nova chance ao amor. O inciso II do 

artigo 1641 do nosso código parece dificultar o direito à vida que preconiza o artigo 

230 da Carta Maior (MOREIRA, 2007, p. 21).  

  

Assim, embora tenha a lei a intenção de proteger o patrimônio de determinadas  
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pessoas frente aos arrebatamentos de paixões submissas, acaba por impor verdadeira sanção 

contra quem deveria proteger, pois restringe a manifestação de sua vontade e a liberdade, 

constitucionalmente garantida, de dispor sobre seus bens pelas razões e motivos que bem 

entender, como ocorre com qualquer noivo que não seja maior de 70 anos. Há, de fato, uma 

falta de sintonia entre o objetivo da norma e o resultado alcançado, pois a medida coloca grande 

parte da população em situação de verdadeira incapacidade, já que desqualifica quase todos 

para salvar uns poucos, que, aliás, tem diversas outras formas legais para se redimir dos erros 

dos afetos tardios.   

  

  

4.2 Da proteção internacional a pessoa idosa  

  

A Assembleia Geral das Nações Unidas, em 1982, já ciente do avanço natural e  

irreversível do contingente de idosos no planeta (o que está ocasionando uma mudança 

demográfica nunca vista no globo terrestre), convocou a primeira Assembleia Mundial sobre o 

Envelhecimento, que produziu o Plano de Ação Internacional de Viena sobre o 

Envelhecimento, aprovado pela Assembleia Geral por meio da Resolução 37/51. Esse 

documento foi o primeiro instrumento internacional que tratava da temática dos idosos e 

forneceu bases para a formulação de políticas públicas e sociais para que os anciãos tenham 

seus direitos assegurados (ONU, 1982).   

Na esteira do que foi decidido em 1982, na cidade de Viena, na Áustria, em 1991 a 

Assembleia Geral, em respeito à dignidade da pessoa humana e pautada no compromisso de 

todos os países signatários em melhorar os padrões de vida de suas sociedades, aprovou a 

Resolução 46/91que estabeleceu os 18 Princípios das Nações Unidas para Pessoas Idosas.  

Dentre esses princípios, destacam-se o da Participação, no qual postula que os “idosos devem 

permanecer integrados na sociedade e que devem participar ativamente na formulação de 

políticas que afetem diretamente seu bem-estar” e também o da Autorrealização, no qual “as 

pessoas mais velhas devem ser capazes de buscar oportunidades para o pleno desenvolvimento 

de seu potencial” (ONU, 1991). Esse princípio se coaduna perfeitamente com a noção de família 

adotado pela doutrina majoritária, em que a busca da felicidade e autorrealização plena dos 

integrantes da família é o fim almejado pela entidade familiar.  

Assim, consciente de que o envelhecimento da população mundial representa um  

desafio sem precedentes, mas urgente, de política e programa para governos, organizações não 

governamentais e grupos privados para garantir que as necessidades dos idosos e seu potencial 
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de recursos humanos sejam adequadamente enfrentados, seguindo os marcos lançados pelo 

Plano de Ação Internacional de Viena sobre o Envelhecimento, em 1992, a Assembleia Geral 

aprova a Resolução 47/92 em adota a Proclamação sobre o Envelhecimento (ONU, 1992).   

Nesta Proclamação, a ONU insta a comunidade internacional a destacar o  

envelhecimento nos próximos eventos da Organização, nas áreas de direitos humanos, 

família, população, promoção das mulheres, dentre outros. Também, afirmam que a 

sociedade deve observar os idosos como contribuintes e não como um fardo (ONU, 

1992).   

Em 1999 foi comemorado o Dia Internacional do Idoso, o que contribuiu para a  

promoção da consciência dos problemas enfrentados pelos idosos, no que se relaciona ao seu 

desenvolvimento individual, relações intergeracionais e a situação vivenciada por eles no final 

do milênio.   

Nesta linha de evolução, em 2002 ocorreu a Segunda Assembleia Mundial das 

Nações Unidas sobre o envelhecimento, realizada em Madrid, Espanha. Essa Assembleia teve 

como escopo desenvolver uma política internacional para o envelhecimento na atualidade e 

adotou a Declaração Política e o Plano de Ação Internacional sobre o Envelhecimento de 

Madrid. Esse Plano traçava metas para que as pessoas possam envelhecer com segurança e 

dignidade e que os idosos possam continuar participando em suas respectivas sociedades como 

cidadãos com plenos direitos, sem limitações injustas ou desproporcionais. Ainda, assegura a 

plena realização de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais de todos os idosos, 

reconhece a importância decisiva que têm as famílias para o desenvolvimento social, 

compromete a eliminar todas as formas de discriminação, em especial a discriminação por 

motivo de idade, e defende promoção da dignidade dos idosos como condições fundamentais 

para assegurar o respeito merecido por essas pessoas (ONU, 2002).  

Todavia, o Brasil não estava suficientemente pronto para essas discussões. Como  

relata o então Deputado Federal Dr. Rosinha – PT/PR, em seu relatório da viagem à Assembleia 

Mundial da ONU sobre Envelhecimento. De acordo com o documento apresentado em 

09/05/2002, o parlamentar reconhece que o Brasil estava completamente despreparado para o 

evento, porquanto não houve nenhum debate, em âmbito nacional, com os militantes, 

autoridades e gestores do setor. De acordo com o Deputado, “debater um tema de suma 

importância, principalmente para traçarmos políticas futuras de atendimento aos idosos, sem 

encontros prévios demonstra que no nosso país este tema não é prioridade” (BRASIL, 2002a).  
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Em âmbito regional, no ano de 2015, os Estados Membros da Organização dos 

Estados Americanos (OEA) aprovaram a Convenção Interamericana sobre a Proteção dos 

Direitos Humanos das Pessoas Idosas, de modo que o Brasil foi um dos primeiros países a 

assiná-la. Essa Convenção objetiva o reconhecimento de que todos as liberdades e direitos 

humanos que existem se aplicam aos idosos, que devem gozá-los de forma plena e nas mesmas 

condições que os demais cidadãos (OEA, 2015).   

De acordo com a Convenção, em seu artigo 5º, é proibido qualquer distinção,  

exclusão ou restrição, em razão da idade, que tenha como objetivo ou efeito anular ou restringir 

o reconhecimento, gozo ou exercício em igualdade de condições dos direitos humanos e 

liberdades fundamentais na esfera política, econômica, social, cultural ou em qualquer outra 

esfera da vida pública e privada (OEA, 2015).   

Em seu artigo 3º, estabelece como princípios gerais aplicáveis à Convenção a  

promoção e defesa dos direitos humanos e liberdades fundamentais do idoso (art. 3º, a), a 

dignidade, independência, protagonismo e autonomia do idoso (art. 3º, c), a igualdade e não 

discriminação (art. 3º, d), a participação, integração e inclusão plena e efetiva na sociedade (art. 

3º, e), a autorrealização (art. 3º, h), dentre outros (OEA, 2015).   

Ainda, os Estados Partes, de acordo com o artigo 6º deverão adotar todas as medidas  

necessárias para garantir ao idoso o gozo efetivo do direito à vida e o direito a viver com 

dignidade na velhice até o fim de seus dias, em igualdade de condições com outros setores da 

população. Ademais, os Estados signatários reconhecem o direito do idoso a tomar decisões, a 

definir seu plano de vida, a desenvolver uma vida autônoma e independente, conforme suas 

tradições e crenças, em igualdade de condições, e a dispor de mecanismos para poder exercer 

seus direitos (OEA, 2015).  

Na vanguarda da proteção destinada à terceira idade, a Convenção determina que o 

Estado deve respeitar a autonomia dos idosos, bem como a independência na realização de seus 

atos, além de que tem as pessoas de alta idade o direito de, de acordo com o artigo 7º, a, 

“escolher seu lugar de residência e onde e com quem viver, em igualdade de condições com as 

demais pessoas, e não se veja obrigado a viver de acordo com um sistema de vida específico” 

(OEA, 2015). Ou seja, não pode o Estado obrigá-los a enquadrar-se em um tipo específico de 

vida somente em razão da idade. É proibido, portanto, ao Estado, impor um regime de separação 

obrigatória somente em razão da sua idade.   

Esse raciocínio fica ainda mais evidente com o artigo 13 da Convenção, que  

assegura aos idosos o direito à liberdade, independente do âmbito em que se desenvolva. Assim 

dispõe o artigo em comento:   
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Os Estados Partes assegurarão que o idoso desfrute do direito à liberdade e segurança 

pessoal e que em nenhum caso a idade justifique a privação ou restrição arbitrária de 

sua liberdade. Os Estados Partes garantirão que qualquer medida de privação ou 

restrição de liberdade será tomada em conformidade com a lei e assegurarão que o 

idoso privado de liberdade em razão de um processo tenha, em igualdade de condições 

com outros setores da população, direito a garantias de acordo com o direito 

internacional dos direitos humanos e a ser tratado em conformidade com os objetivos 

e princípios da presente Convenção (OEA, 2015).  

  

Outrossim, a Convenção veda qualquer tipo de ingerências arbitrárias, injustas ou  

ilegais em sua vida privada, em sua família, em seu domicílio ou em qualquer outro âmbito em 

que desenvolva. É, portanto, lhes assegurado o direito à privacidade e intimidade.   

Todavia, não obstante os enormes avanços que essa Convenção trouxe, ela ainda  

não é juridicamente vinculante ao Brasil, porquanto ainda não aprovada, em cada Casa do 

Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros 

(BRASIL, 1988), já que versa sobre direitos humanos fundamentais.   

No relatório da Deputada Federal Leandre – PV/PR (BRASIL, 2017), há a  

recomendação para a aprovação sem reservas de toda a Convenção e o parecer foi aprovado 

pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Todavia, até o momento 

não foi colocado em apreciação pelo Plenário daquela Casa Legislativa. Assim, os direitos 

assegurados nesta Convenção ainda não podem ser plenamente exigidos pela população, já que 

não internalizados no ordenamento pátrio.   

  

4.3 Da incapacidade no Código Civil a proteção ao idoso: da violação a igualdade à  

discriminação  

  

Todo homem é dotado de um arcabouço moral, intelectual e físico necessários a  

existência da pessoa enquanto humana. Essas características, inerentes aos seres humanos e que 

os permitem participar de relações sociais e jurídicas é o que se conhece por personalidade. 

“Personalidade é, portanto, qualidade ou atributo do ser humano. É a aptidão genérica para 

adquirir direitos e contrair obrigações ou deveres na ordem civil” (GONÇALVES, 2016, p. 

110).   

Por outro lado, há a capacidade, que pode ser de direito ou de fato. No Brasil, todos  

temos capacidade de direito, porquanto basta o nascimento com vida para adquiri-la. Assim, 

“em havendo pessoa, está presente tal capacidade, não importando questões formais como 

ausência de certidão de nascimento ou de documentos” (TARTUCE, 2014, p. 75). Todavia, 
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nem todos possuem a capacidade de fato, que nada mais é do que a externalização da 

personalidade. Nesse sentido,   

  

Enquanto a personalidade é um valor, a capacidade é a projeção desse valor que se 

traduz em um quantum. Capacidade, de capax (que contém), liga-se a ideia de 

quantidade e, portanto, à possibilidade de medida e de gradação. Pode ser mais ou 

menos capaz, mas não se pode ser mais ou menos pessoa. Compreende-se, assim, a 

existência de direitos da personalidade e concede a capacidade, podendo considerar-

se esta como um atributo daquela. A capacidade é então a “manifestação do poder de 

ação implícito no conceito de personalidade”, ou a “medida jurídica da 

personalidade”. E, enquanto a personalidade é valor ético que emana do próprio 

indivíduo, a capacidade é atribuída pelo ordenamento jurídico, como realização desse 

valor (AMARAL, 2003, p. 220-221).   

  

Assim, de acordo com o Código Civil de 2002, haveria dois tipos de restrições ao  

exercício de atos da vida civil (incapacidade de fato): a absoluta e a relativa. A incapacidade 

absoluta, na redação original do artigo 3º do CC/02, contemplava “os menos de 16 anos; os que, 

por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário discernimento para a prática 

desses e; os que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir sua vontade.   

Hoje, contudo, de forma acertada, na visão de Rosenvald (2016), o legislador, por  

meio da Lei 13.145/15 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), manteve como absolutamente 

incapazes de exercer os atos da vida civil somente os menores de 16 anos, de sorte que, no 

direito civil, não há mais a figura da pessoa maior de idade absolutamente incapaz. Assim, como 

consequência, extinguiu-se do ordenamento pátrio a ação de interdição absoluta, já que menores 

não são interditados.   

O que continua, com poucas alterações promovidas pela edição da referida lei, é a  

outra espécie de incapacidade de fato, a relativa. Assim dispõe o artigo 4º CC/02:  

  

Art. 4o  São incapazes, relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer:                
I - os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos;  
II - os ébrios habituais e os viciados em tóxico  
III - aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua 

vontade;             
IV - os pródigos.  
Parágrafo único.  A capacidade dos indígenas será regulada por legislação especial 

(BRASIL, 2002).  

  

Da análise desses artigos que tratam da incapacidade, têm-se que em nenhum deles  

a idade avançada é dada como causa de limitação da capacidade ou que a disposição de bens do 

idoso pode ser vista como senilidade ou prodigalidade, vez que, por ser a incapacidade ao 



54  

  

exercício dos atos da vida civil uma restrição, “somente por exceção expressamente consignada 

na lei é que se sonega ao indivíduo a capacidade de ação” (GONÇALVES, 2016, p. 110).   

Assim também estabelece a Constituição Federal de 1988, que estabeleceu, em seu  

artigo 230, o direito a velhice como direito constitucionalmente assegurado, de caráter 

fundamental, já que chegar até a velhice é, antes de tudo, assegurar o direito à vida, que deve 

ser completo e digno.   

Ademais, a CRFB proíbe qualquer tipo de discriminação, seja em razão da idade,  

da cor, sexo ou etnia, de maneira que, em seu artigo 3º, IV, estabelece como um dos objetivos 

fundamentais desta República “promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, 

sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação” (BRASIL, 1988). Para não deixar 

dúvidas quanto essa preocupação do constituinte em vedar qualquer tipo de discriminação 

contra quem quer que seja, o legislador determinou, por meio do art. 5º da CRFB, que todos 

são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza.   

A Constituição, de forma geral, em diversos artigos, trata da proteção aos idosos,  

conclamando toda a sociedade a promoverem medidas que amparem os idosos  em todas as 

suas necessidades, promovendo sua dignidade e proporcionando-lhes o direito fundamental a 

uma vida digna, plena, confortável e com viabilidade de realizações. Na esteira desse 

entendimento, concatenando os direitos e garantias asseverado na CRFB, dispõe Patrícia Cielo 

e Elizabete Vaz:  

  

Quando apresenta todos os direitos garantidos pela Constituição, a mesma autora 

acima citada destaca que, quando se trata do idoso, o direito à vida engloba não apenas 

longevidade, mas ao envelhecimento com dignidade, respeito, proteção e inserção 

social. No que se refere ao direito à liberdade, deve ser ele propiciado ao idoso por 

meio de providências reais por parte do Estado e da sociedade, principalmente a 

independência familiar e social, através de prestações previdenciárias e assistenciais 

eficazes. Já o direito à igualdade, deve resguardar aos idosos as mesmas condições 

das demais pessoas, que vivem em sociedade. Quanto ao direito à cidadania, sua 

importância está em possibilitar ao idoso conservar a capacidade de analisar e 

compreender a realidade política e social, criticá-la e atuar sobre ela (CIELO; VAZ, 

2009, p. 34).  

  

No âmbito infraconstitucional, a Lei 10.741, de 1º de outubro de 2003, que instituiu  

o Estatuto do Idoso, veda, de forma inconteste, toda e qualquer forma de discriminação ou 

tolhimento de direitos em razão da idade avançada. Determina a lei que é dever de todos, 

inclusive do poder público, a efetivação dos direitos dos anciãos à cidadania, à dignidade, à 

liberdade, à convivência família, dentre outros (BRASIL, 2003). Em seu artigo 2º, esclarece:   
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Art. 2o O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, 

sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se lhe, por lei ou 

por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, para preservação de sua saúde 

física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em 

condições de liberdade e dignidade (BRASIL, 2003).  

  

O legislador também determinou que os idosos têm assegurado o direito à liberdade  

e dignidade e que essas garantias se manifestam, inclusive na participação na vida familiar e 

comunitária e que é dever de todos zelar pela dignidade do idoso, colocando-o a salvo de 

qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor (BRASIL, 

2003).  

Ainda, já havia consagrado o legislador brasileiro o direito de os idosos disporem  

livremente de seu patrimônio antes mesmo da publicação do Estatuto do Idoso. Seguindo os 

caminhos humanistas lançados pela Constituição de 1988, em 1994 foi publicada a Lei 8.842, 

que instituiu a Política Nacional do Idoso. Nessa Lei, em seu artigo 10, há a disposição de que 

“é assegurado ao idoso o direito de dispor de seus bens, proventos, pensões e benefícios, salvo 

nos casos de incapacidade judicialmente comprovada” (BRASIL, 1994). Ou seja, o idoso 

somente não poderá dispor de seu patrimônio quando comprovado, por decisão motivada de 

um juiz, sua incapacidade.   

Todavia, com a proibição contida no art. 1.641, II do Código Civil há clarividente  

violação dos dispositivos consagrados no Estatuto e na Lei 8.842/94, pois sob o pretensioso 

argumento de proteção de interesses patrimoniais, coloca o idoso em uma situação 

extremamente vexatória, porquanto trata-o como senil ou incapaz de dispor sobre sua própria 

vida, única e exclusivamente, em razão de ter completado 70 anos. Nesse sentido, Rosenvald:  

  

De acordo com o texto legal, a pessoa humana maior de 70 anos de idade casará sob 

o regime de separação obrigatória de bens, mesmo contra a suo própria vontade. Trata-

se, visivelmente, de uma interdição parcial de direitos em decorrência da idade, 

confundindo o legislador, lamentavelmente, senilidade com incapacidade. 

Absurdamente, o Estado está invadindo a esfera pessoal-dos nubentes para obstar a 

escolha do regime de bens pelos septuagenários. Ignorando a proteção integral 

dedicada aos idosos, impõe-se a vontade estatal, em detrimento da liberdade de 

autodeterminação das pessoas, afrontando a sua (intangível) dignidade (FARIAS; 

ROSENVALD, 2017, p. 50).   

  

Assim, centrado na proteção da dignidade e valorização do ser humano, num viés  

humanista, o Estatuto do Idoso e a Lei 8.842/94 visam a completa proteção dos anciãos, até 

mesmo contra o Estado. Longe de ser uma preocupação e uma norma protetiva aos idosos, 

mormente constitui-se de um preceito que remete ao antiquado sistema paternalista e 

patrimonialista que já deveria ter sido superado, a proibição de escolha do regime constitui-se 
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como uma afronta aos seus direitos, porquanto prevê restrição incompatível com o sistema 

protetivo consagrado na Lei 10.741.    

É evidente que o idoso deve ser protegido. Não obstante, essa proteção não pode  

revestir em restrições infundadas e acarretar-lhes perdas de direitos. Todavia, é isso que o artigo 

1.641, II do CC/02 faz, ocorrendo flagrante discriminação e, portanto, deveria ser declarado 

inconstitucional.  

  

  

4.4 O perfil do idoso na atual conjuntura socioeconômico brasileira e o constrangimento  

que o regime de separação obrigatória lhe impõe  

  

De acordo com Ramos (1999), o fenômeno da velhice sempre foi associado a  

diminuição, decadência e enfraquecimento das atividades humanas. Isso se deu em razão do 

modelo capitalista em que o ocidente se pautou durante séculos. Com a consolidação desse 

modelo, as classes dominantes perceberam que a riqueza não se concentrava apenas nas 

matérias primas, mas, sobretudo, nas pessoas que transformavam essa matéria em manufatura. 

Assim, perceberam que a riqueza estava nas pessoas.   

Cientes desse fato, a fim de obterem mais mão de obra e por mais tempo, essas  

classes dominantes desenvolveram políticas públicas que contribuíram para a queda da taxa de 

mortalidade infantil e aumento da população, na medida em que produziram melhores 

condições de vida para as pessoas ao criarem, por exemplo, dentre outras muitas inovações, 

medicamentos que possibilitaram a erradicação de doenças que antes dizimavam populações. 

Assim, houve um vertiginoso aumento da população e, como consequência dessas políticas 

sanitaristas, maior expectativa de vida. Nesse sentido, aumentou drasticamente o contingente 

de idosos.    

Contudo, quando essas pessoas atingiam a terceira idade, obviamente suas forças  

de trabalho diminuíam e, com isso, eram descartadas pelo sistema, já que não produziam o lucro 

esperado pela classe dominante. Assim, a velhice era entendida como um desvalor social. Hoje, 

todavia, embora ainda vigente a visão capitalista, diante dos Direitos Humanos e dos valores 

constitucionais protetivos da pessoa humana e de sua dignidade, que emolduram não apenas o 

adulto, mas a acriança, o nascituro, o jovem e o idoso, a velhice é entendida como direito 

fundamental.  

A composição demográfica da população brasileira alterou muito nos últimos anos,  
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de maneira que houve um aumento do contingente de idosos, o que, fatalmente, trouxe reflexos 

na vida social com relação ao mercado de trabalho, impostos, assistência médica, consumo e, 

em especial, a organização e composição das famílias. Envelhecer, contudo, é uma etapa 

inerente à vida e faz parte da evolução do ser humano. Embora visto como algo ruim ou 

carregado de um estigma, o envelhecimento reflete um aumento da expectativa de vida e a 

evolução tecnológica e social de determinada sociedade (DINIZ, 2011).   

Ou seja, é necessário considerar fatores outros que não somente a idade, mas as  

condições sociais (que variam de acordo com o momento histórico) e biológicas, que se 

mostram por um declínio harmônico de todo conjunto orgânico, que, quanto maior a idade, 

mais evidente. Nesse sentido,  

  

O modo de envelhecer depende de como o curso de vida de cada pessoa, grupo etário 

e geração é estruturado pela influência constante e interativa de suas circunstâncias 

histórico-culturais, da incidência de diferentes patologias durante o processo de 

desenvolvimento e envelhecimento, de fatores genéticos e do ambiente ecológico 

(NERI; CACHIONI, 1999, p. 121).  

  

O envelhecimento é um fenômeno biológico inerente a qualquer ser vivo e, entre  

os humanos, é um fenômeno também social, porque embora esteja vinculado a uma série de 

alterações biológicas que lhe impõem alguma dificuldade, não necessariamente está vinculado 

apenas a perdas e limitações. Pelo contrário, pode se caracterizar como um período de intensa 

funcionalidade cognitiva, afetiva e física, caso haja oportunidade para tal.   

Atualmente, a população brasileira passou dos duzentos milhões de habitantes. 

Desse enorme contingente populacional, mais de trinta milhões correspondem aos idosos, de 

acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (IBGE, 2018). É uma 

parcela considerável da população, que necessita, cada vez mais, de ver seus direitos, sua 

qualidade de vida e seu bem-estar respeitados.   

De acordo com a Declaração da OMS sobre o Envelhecimento Ativo realizada em 

Brasília no ano de 1996 (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2005), envelhecer é um 

processo natural e não uma doença. Enquanto o envelhecimento é um processo inevitável e 

irreversível, as condições permanentes e debilitantes que frequentemente acompanham o 

envelhecimento podem ser amenizadas ou até mesmo suprimidas, não só por intervenções 

médicas, mas também por intervenções econômicas, ambientais e, sobretudo, sociais.  

Assim, de acordo com Fernanda Paula Diniz:   
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Percebe-se um aumento, no Brasil, em decorrência da melhor saúde dos idosos e do 

desenvolvimento tecnológico, é cada vez menor o número de deficiências (seja 

mentais ou físicas) e maior o número de idosos vivendo sozinhos (o que traz 

repercussões importantes no Direito, como, especialmente no Direito de Família). 

Todavia, ainda maior é o número de idosos integrados à família, em sua grande 

maioria auxiliando, economicamente, os demais membros (DINIZ, 2011, p.21).    

  

Há, também, hoje em dia, grande participação dos idosos na economia, mormente  

sua contribuição no mercado de trabalho nas últimas décadas aumentou (DINIZ, 2011). De 

acordo com a pesquisa “Longevidade: a perspectiva da longevidade e o impacto na sociedade”, 

realizada em dezembro de 2014 pela Zhuo Consultoria e Giacometti Comunicação 

(VERDÉLIO, 2014), 14% dos brasileiros acima dos setenta anos permanecem trabalhando. Em 

são Paulo, por exemplo, esse índice chaga a 20%. Ainda, a contribuição dada pelos idosos vai 

muito além de suas atividades econômicas. Muitas das vezes, essas pessoas desempenham 

papeis fundamentais na família e na sociedade que não são aferíveis economicamente. Nesse 

sentido, destaca o artigo 20 do Plano de Ação Internacional sobre o Envelhecimento de Madrid:  

  

Muitas de suas valiosas contribuições não se medem em termos econômicos, como no 

caso dos cuidados prestados aos membros da família, o trabalho produtivo de 

subsistência, a manutenção dos lares e a realização de atividades voluntárias na 

comunidade. Além disso, essas funções contribuem para a preparação da força de 

trabalho futura. É preciso reconhecer todas essas contribuições, inclusive as de 

trabalhos não remunerado realizados pelos idosos em todos os setores, especialmente 

pelas mulheres (ONU, 2002).  

  

Atualmente, velhice não é sinônimo de incapacidade. É inevitável que o organismo  

humano experimente o desgaste inerente à finitude dos seres vivos. Todavia, essa diminuição 

não significa incapacidade. Várias pessoas que estão acima dos 70 anos levam uma vida 

saudável e intensa, de maneira que há muitos idosos chefes de empresas, dirigentes, ocupantes 

de altos postos no governo, professores, estudantes e políticos, por exemplo. De acordo com a 

pesquisa do Banco Mundial (2011), os idosos são responsáveis por 20% do consumo do país. 

Essas pessoas podem tomar decisões relevantes no âmbito de suas profissões, inclusive para o 

país (no caso de políticos septuagenários), exercem grande papel na economia, mas não 

possuem o mesmo poder de decisão com relação ao seu próprio patrimônio. É, no mínimo, 

contraditório.   

Portanto, a imposição de uma limitação, um encargo, dever ou um ônus a um grupo  

de pessoas que são estão nas mesmas condições de seus pares, que permaneceriam, destarte, em 

condições mais favoráveis, revela-se uma flagrante inconstitucionalidade, já que perfaz 

discriminação não autorizada entre pessoas em situações de igualdade (DINIZ, 2002).  
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O aumento da qualidade e da expectativa de vida (IBGE, 2017), levaram os  

brasileiros na mais alta idade a procurarem realizar-se em diversos âmbitos de sua existência, 

inclusive no familiar, sem se preocupar com o fator idade. Assim, de acordo com o IBGE 

(2017), os casamentos envolvendo os maiores de 65 anos aumentaram nos últimos anos, como 

também aumentaram os divórcios. Ou seja, a idade não é mais um empecilho para uma vida 

conjugal, sexual e amorosa.   

Essa imposição de regime, portanto, não se baseia em nenhum critério científico,  

econômico, moral ou lógico já que o processo de envelhecimento dá-se por mudanças físicas, 

psicológicas e sociais que acometem de forma particular cada indivíduo com sobrevida 

prolongada (MENDES et al, 2005), não sendo razoável que o legislador limite a liberdade dos 

nubentes com base em conceitos patrimonialistas vigentes na sociedade do início do século 

passado.   

  

Aliás, com 60 anos (como era o limite original do dispositivo), 70 anos (na atual 

redação) ou mais idade ainda, a pessoa pode presidir a República. Pode integrar a 

Câmara de Deputados. O Senado Federal. Poderia, ainda, no limite etário original de 

60 anos, compor a mais alta Corte brasileira, na condição de ministro! E não poderia 

escolher livremente o seu regime de bens? Não podemos tentar encontrar razão onde 

ela simplesmente não existe (GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2017, p. 388).  

  

Nesse mesmo sentido, posiciona-se Maria Berenice Dias (2013), ao afirmar que “de  

forma aleatória e sem buscar sequer algum subsídio probatório, o legislador limita a capacidade 

de alguém exclusivamente para um único fim: subtrair a liberdade de escolha do regime” 

(DIAS, 2013, p. 257).  

Assim, a limitação do artigo 1.641, II do Código Civil fundada em interesses  

protetivos patrimoniais de uma parcela pequena da população (a maior parte dos idosos não são 

ricos), impõe ao idoso uma incapacidade inexistente e generalizada (GAGLIANO; 

PAMPLONA FILHO, 2017), que constrange-o a uma tutela reducionista em detrimento do 

afeto, tornando o relacionamento um ato contratual, como se fosse impossível nutrir genuíno 

amor por uma pessoa mais velha.       

  

4.5 Análises jurisprudenciais e legislativas: panoramas de avanços da codificação  

  

Como demonstrado, a doutrina mais moderna entende pela inconstitucionalidade  

do referido diploma, já que em desacordo com os primados da liberdade, da autonomia e da 

dignidade da pessoa humana presentes na Constituição Federal de 1988. Assim, a 
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jurisprudência se encarregou de contornar os efeitos desse regime, diante da flagrante 

inconstitucionalidade, e há muito já se observa precedentes judiciais permitindo a escolha de 

regime aos noivos septuagenários.   

Conscientes de que a realidade atual da sociedade brasileira alterou muito desde 

1916, muitos parlamentares propuseram alterações do dispositivo em análise nesta monografia. 

Como já dito anteriormente, ocorreram muitos avanços, contudo ainda não foram suficientes 

para extirpar essa injusta limitação do ordenamento brasileiro.   

 Desde o início da década passada, tramitaram na Câmara dos Deputados e no 

Senado Federal diversos projetos de lei que buscavam alterar o famigerado dispositivo para 

permitir a escolha do regime de bens pelos nubentes.   

O PL 507/2007 e arquivado em 2011, por exemplo, de autoria do Deputado Federal 

Sérgio Barradas Carneiro - PT/BA, propunha a revogação do artigo 1.641, II renovando os 

argumentos utilizado no PL 4945/2005, proposto pelo seu colega Deputado Federal Antônio 

Carlos Biscaia – PT/RJ por ser atentatório à dignidade humana dos mais velhos, que ficam 

impedidos de livremente escolher o regime de bens, ao se casarem, como punição pela 

renovação do amor. Esse dispositivo é incompatível com os arts. 1º, III, e 5º, I, X e LIV da 

Constituição Federal. No mesmo sentido, o PL 276/2007, arquivado em 2012, de autoria do 

Deputado Federal Léo Alcântara; o PL 6960/2002, de autoria do Deputado Federal Ricardo 

Fiuza – PPB/PE, arquivado em 31/01/2007 e o PL699/2011, de autoria do Deputado Federal 

Arnaldo Faria de Sá – PTB/SP, arquivado em 31/01/2019.   

No Senado Federal, o Senador José Maranhão – MDB/PB também propôs a  

revogação do aludido dispositivo alegando que não há razão científica para que a lei considere 

os maiores de 70 anos como pessoas necessitadas de proteção no sentido de limitar sua escolha 

quanto ao regime de bens. Pelo contrário. Sustenta o Senador que “tais pessoas aportariam a 

maturidade de conhecimentos da vida pessoal, familiar e profissional, devendo ser prestigiadas 

quanto à capacidade de decidir por si mesmas”. Por fim, embebido dos princípios 

constitucionais da dignidade da pessoa humana e o princípio da liberdade de constituir entidade 

familiar, além de considerar a realidade atual dos idosos no Brasil, fazendo inclusive uma 

comparação com os próprios parlamentares que analisariam a questão, já que muitos deles são 

idosos, com o objetivo de harmonizar a legislação infraconstitucional com os preceitos 

constitucionais, pediu pela revogação do inciso II do art. 1.641 do CC/02 (BRASIL, 2006).   

No relatório, o Senador Marco Maciel – DEM/PE, relator do projeto na Comissão  

de Constituição e Justiça do Senado, votou pela aprovação do Projeto de Lei do Senado (PSL) 

209, alegando que é flagrante o paradoxo positivado no Código Civil, de assegurar o direito de 
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escolha do regime de bens no casamento e, simultaneamente, sem critério plausível, retirar essa 

liberdade aos maiores de sessenta anos, outorgando-lhes, em lugar do livre arbítrio, uma tutela 

indevida que lhes nega a capacidade de discernimento. Contudo, nos termos do art. 332 do 

Regimento Interno do Senado Federal, o PSL 209/2006 foi arquivado (BRASIL, 1970).    

O mais recente dos Projetos de Lei, o PL 189/2015, de autoria do Deputado Federal  

Cléber Verde – PRB/MA, arquivado em 31/01/2019, tentava “revogar o inciso II, do art. 1.641 

da Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002, com redação dada pela Lei nº 12.344 de 9 de 

dezembro de 2010” (BRASIL, 2015).   

O Dep. Cléber Verde – PRB/MA discorre pela inconstitucionalidade do dispositivo,  

alegando afronta aos princípios consagrados na Carta Constitucional de 1988 como liberdade, 

solidariedade e dignidade da pessoa humana, bem como o princípio da razoabilidade. Sustenta 

sua posição também, afirmando que os legisladores do Código Reale ignoraram “todo o 

processo de repersonalização do Direito de Família” (BRASIL, 2015).   

Discorre sobre o fenômeno da constitucionalização do direito civil ocorrido com a  

promulgação da CRFB em 1988, alerta para a importância do afeto, pilar fundamental na 

instrumentalidade constitucional da família e reitera o posicionamento de que o art. 1.641, II 

consagra a restrição à liberdade de amar, e vai de encontro à interpretação eudaimonista da 

família (BRASIL, 2015).   

Continua sua argumentação afirmando que os bens adquiridos pelos idosos durante  

toda a vida devem ser partilhados da forma que ele bem entender como forma de respeitar a 

dignidade dessas pessoas e que a restrição atenta contra a liberdade individual, ofende a 

dignidade da pessoa humana e inflige um ultraje à terceira idade ao deduzir que “aqueles acima 

de sessenta anos não são mais alvo de amor verdadeiro” (BRASIL, 2015).  

Por fim, argumenta que tal restrição lesa de uma só vez todas as principais garantias  

previstas, criando uma classe de pessoas à margem da sociedade, que após certa idade, sofre 

com a discriminação, e o desrespeito às suas vontades. Assim, conclama seus pares e revogarem 

o dispositivo, de forma a apagar qualquer vestígio de discriminação, “pois ao Direito cabe o 

papel de conceder a todos, de forma igualitária, as garantias legais previstas” (BRASIL, 2015).  

Todavia, seus colegas não atenderam ao seu chamado. Na Comissão de Constituição e Justiça, 

o Relator Deputado Paes Landim – PTB/PI, malgrado toda justificativa constitucional do autor 

do PL, entendeu que não havia motivações jurídicas para revogar a restrição imposta aos idosos, 

justificando pela “proteção do patrimônio anterior da pessoa maior de setenta anos, embora se 

deva sublinhar que isto não abrange aquele obtido a partir da união” (BRASIL, 2015). Como 
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se não bastasse, o Deputado Relator ainda afirma que o legislador já se adaptou à realidade 

social quando aumentou de sessenta para setenta anos a idade em que deve ocorrer a separação 

obrigatoriedade de bens.   

Como se observa, desde a evolução histórica da imposição do regime de separação  

obrigatória aos anciãos, passando por todas as legislações apresentadas até aqui, nota-se que a 

normatização atual não se coaduna com os preceitos constitucionais e com a realidade fática 

social brasileira. Em decorrência disso, o dispositivo em comento é motivo de desconforto entre 

parlamentares que, vez ou outra, propõe sua alteração sempre pautados na inconstitucionalidade 

do comando legal.   

A despeito da morosidade do legislador, o judiciário atuou por conta própria, e de  

forma acertada, para atenuar os efeitos da restrição imposta pelo dispositivo atacado neste 

trabalho. Uma das ações tomadas pelo Judiciário foi a edição da Súmula 377 do STF, na 

vigência do então Código Civil de 1916 que, em verdade, instituiu um regime de comunhão 

parcial ou determinar que os aquestos se comunicam, ainda que os nubentes tenham contraído 

núpcias pelo regime de separação legal.   

Em outra ação da jurisprudência, já se manifestou o Conselho da Justiça Federal 

(CJF) pela revogação da restrição em comento aprovando o Enunciado 125 da I Jornada de 

Direito Civil, que afirma:   

  

A norma que torna obrigatório o regime da separação absoluta de bens em razão da 

idade dos nubentes não leva em consideração a alteração da expectativa de vida com 

qualidade, que se tem alterado drasticamente nos últimos anos. Também mantém um 

preconceito quanto às pessoas idosas que, somente pelo fato de ultrapassarem 

determinado patamar etário, passam a gozar da presunção absoluta de incapacidade 

para alguns atos, como contrair matrimônio pelo regime de bens que melhor consultar 

seus interesses (BRASIL, 2012).   

  

O Supremo Tribunal Federal ainda não se posicionou acerca da constitucionalidade  

ou não da restrição. Contudo, há diversos julgados no qual tratou a jurisprudência de rebater 

essa norma, alegando, sempre, sua flagrante inconstitucionalidade por violações aos princípios 

da dignidade, liberdade e da igualdade, bem como por externar preconceito contra a população 

mais velha ao impor uma restrição que a CRFB/88 não previu.    

A 2ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, em julgamento  

da Apelação Cível 007.512-4/2-00 proferiu, em 1998, decisão paradigmática que serviu de base 

para diversas outras prolatadas Brasil afora. De acordo com o voto do então Desembargador 

Antônio César Peluso, o art. 258, II do Código Civil de 1916 (atual art. 1.641, II CC/02) é 

absolutamente incompatível com os preceitos constitucionais por fundarem-se em pressupostos 
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extrajurídicos não condizentes com as exigências éticas de respeito à dignidade da pessoa 

humana.   

Ainda, diz que a norma é uma “autêntica ficção jurídica-normativa”, já que reputa  

aos nubentes, com base em critérios completamente arbitrários, a falsa indução de que são 

absolutamente incapazes para regerem as relações patrimoniais de sua família.   

  

Essa regra anacrônica e caprichosa argui a consciência jurídica contemporânea, a qual 

não pode tolerar a consagração nomológica de um preconceito injurioso e rebarbativo, 

mal dissimulado sob a aparência de presunção legal absoluta, que, não 

correspondendo à verdade dos fatos ordinários nem comportando justificação 

autônoma, assume os contornos de ficção ilegítima, suscetível de invalidação judicial 

(BRASIL, 1998).  

  

Também, afirma que reduzir homens e mulheres com a vivência esperada para um  

idoso, no esplendor de suas energias interiores e do ciclo biológico à incapazes ou adolescentes 

desvairados que não sabem guiar-se senão pelos critérios irracionais das emoções primárias, 

constitui ofensa a realidade humana, já que, levando em consideração a evolução tecnológica e 

social da comunidade, o que levou a um aumento considerável da expectativa e qualidade de 

vida, “a idade madura não tende a corromper, mas a atualizar as virtualidades da pessoa, as 

quais constituem o substrato sociológico da noção da capacidade jurídica” (BRASIL, 1998).     

Outrossim, arrebata que a norma em tela disfarça um preconceito e uma intromissão  

do Estado na vida dos particulares inadmissíveis com as diretrizes constitucionais. Senão, 

vejamos:  

  

A eficácia restritiva da norma estaria, ainda, a legitimar e perpetuar verdadeira 

degradação, a qual, retirando-lhe o poder de dispor do patrimônio nos limites do 

casamento, atinge o cerne mesmo da dignidade da pessoa humana, que é um dos 

fundamentos da República (art. 1º, inc. III, da Constituição Federal), não só porque a 

decepa e castra no seu núcleo constitutivo de razão e vontade, na sua capacidade de 

entender e querer, a qual, numa perspectiva transcendente, é vista como expressão 

substantiva do próprio Ser, como porque não disfarça, sob as vestes grosseiras de 

paternalismo insultuoso, todo o peso de uma intromissão estatal indevida em matéria 

que respeita, fundamentalmente, à consciência, intimidade e autonomia do cônjuge 

(BRASIL, 1998).  

  

Por fim, entende que a afamado dispositivo, malgrado tenha sido criado para  

proteger os idosos, acabam privando-os de exercitarem um dos mais básicos direitos 

constitucionais, que é a liberdade. Ademais, ao restringir a liberdade de uma parcela da 

população simplesmente em razão da idade, levando em consideração casos esporádicos e 

individuais de senilidade nessa fase da vida, acabou o legislador condenando toda uma parcela 

da população. Assim:  



64  

  

  

Lei que, com o propósito racional de guardar o patrimônio dalgumas pessoas contra 

as fraquezas da submissão amorosa, priva-as a todas de exercitarem a liberdade 

jurídica de dispor sobre seus bens e de pautarem suas ações por razões íntimas, 

ressente-se de nexo de proporção entre o objetivo legítimo, que está na tutela dos casos 

particulares de debilidade senil, e o resultado prático exorbitante, que é, no fundo, a 

incapacitação da ampla classe das pessoas válidas na mesma faixa etária. Ou seja, 

inabilita e deprecia quase todos, por salvar uns poucos (BRASIL, 1998).   

  

Em decisão de 2010, na 8ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o 

Desembargador Vieira de Brito, Relator da Apelação Cível 1.0702.09.649733-5/001, assevera 

que o dispositivo em análise se trata de limitação desproporcional e injustificável, porquanto 

presume a incapacidade absoluta em razão unicamente da idade. Em parte do voto, assevera:  

  

Em todas as outras previsões legais que impõem a mesma sanção ao menos existem 

justificativas de ordem patrimonial, ou seja, consegue se identificar a tentativa de 

proteger o interesse de alguém. Com relação aos idosos, a presunção absoluta de 

senilidade. De forma aleatória e sem buscar sequer algum subsídio probatório, o 

legislador limita a capacidade de alguém exclusivamente para um único fim: subtrair 

a liberdade de escolher o regime de bens quando do casamento (BRASIL, 2014).  

  

Destacando o caráter irracional e injusto da norma, continua o Relator  

argumentando pela inconstitucionalidade da norma, afirmando que o dispositivo viola a 

dignidade da pessoa humana e mitiga a autodeterminação do nubente septuagenário ao limitar 

a escolha do regime:  

  

O alcance irracional e injusto da mesma norma vulnera ainda princípios 

constitucionais, até com gravidade maior, sob outro ponto de vista, que é o da 

mutilação da 'dignidade' da pessoa humana em situação jurídica de casamento, porque, 

desconsiderando-lhe, de modo absoluto e sem nenhum apoio na observação da 

realidade humana, o poder de autodeterminação, sacrifica, em nome de interesses 

sociais limitados e subalternos, o direito fundamental do cônjuge de decidir quanto à 

sorte de seu patrimônio disponível, que, não ofendendo direito subjetivo alheio nem a 

função social da propriedade, é tema pertinente ao reduto inviolável de sua 

consciência. É muito curta a razão normativa para invasão tamanha (BRASIL, 2014).  

  

Outra importante decisão, proferida pela 8ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de 

Santa Catarina, foi no sentido da possibilidade de alteração do regime de bens, mesmo tendo 

sido o casamento realizado sob imposição da norma contida no art. 1.641, II da codificação 

civilista. De acordo com o Desembargador Relator Luiz Felipe Brasil Santos, por ser as partes 

plenamente capazes, ainda que idosos, não significa incapacidade, já que a alta idade não é, por 

si só, sinônimo para senilidade. Ainda, aponta para a necessidade de interpretar a lei de modo 

mais justo e humano, de acordo com os anseios da moderna sociedade, que não mais se 
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identifica com o arcaico rigorismo que prevalecia por ocasião da vigência do código civil de 

1916, que automaticamente limitava a vontade dos nubentes idosos. Assim:  

  

Avultando que se revelam plenamente capazes para a prática dos atos da vida civil, 

pretendem os recorrentes que seja determinada a modificação do regime para o de 

comunhão universal de bens, conforme autorizado pelo art. 1.639 do Código Civil, 

pleito que, a meu sentir, deve ser acolhido.  
Isso porque, além de todo o já exposto, o Enunciado n° 261, aprovado na III Jornada 

de Direito Civil, promovida pelo Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça 

Federal, estabelece que "a obrigatoriedade do regime da separação de bens não se 

aplica a pessoa maior de 60 (sessenta) anos, quando o casamento foi precedido de 

união estável iniciada dessa idade" (BRASIL, 2011).  

  

Portanto, é notório que o dispositivo em comento não é visto pela jurisprudência  

como harmônico aos preceitos consagrados na Carta Magna de 1988. Ainda que pese o 

Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição, ainda não ter se manifestado, não 

há dúvidas, ao menos na jurisprudência, quanto a inconstitucionalidade do artigo 1.641, II do 

Código Civil.   

Na esteira do que foi demonstrado, restou comprovado que os Tribunais7, quando  

provocados a se manifestarem sobre o tema, mesmo na vigência do antigo Código Civil, já 

declaravam a não recepção do artigo 258, II (atual 1.641, II) pela Constituição Cidadã, 

porquanto não encerrava os princípios consagrados naquela Carta constitucional, já que o artigo 

em questão (e o seu correspondente atual) estava em sintonia com uma visão patrimonialista 

que não se coaduna com os axiomas constitucionais e a sociedade contemporânea.   

   

  

  

  

  

  

  

  

  

 
7 Há diversos outros acórdãos sobre a inconstitucionalidade do regime de separação obrigatória imposto aos 

septuagenários nos Tribunais brasileiros. À título de exemplo: AC 0000570-32.2006.8.05.0237/50001, Relator(a): 

ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA. Publicado em: 17/11/2012 TJBA;  AC 0000745-67.2004.8.06.0043, 

Relator (a): FRANCISCO SUENON BASTOS MOTA; Comarca: N/A; Órgão julgador: N/A; Data do julgamento: 

N/A; Data de registro: N/A TJCE; TJ-SE - IIN: 2010107802 SE, Relator: DES. OSÓRIO DE ARAUJO RAMOS 

FILHO, Data de Julgamento: 17/11/2010, TRIBUNAL PLENO); (Apelação Cível nº 201300202403 nº 

único0006491-48.2003.8.25.0001 - 2ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator(a): José dos 

Anjos - Julgado em 24/03/2014.   
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5 CONSIDERAÇÕS FINAIS  

  

Esta monografia buscou analisar a constitucionalidade do artigo 1.614, II, do 

Código Civil de 2002, que instituiu o regime de separação obrigatória aos maiores de setenta 

anos.  

A norma em discussão neste trabalho é repetição quase idêntica do artigo 258 do 

Código Civil de 1916. No Código atual, contudo, houve a equiparação das idades dos 

nubentes em 70 anos, independente do gênero dos noivos. No Código antigo, vigia uma visão 

patrimonialista e patriarcal que não encontra substrato na atual conjuntura do 

constitucionalismo brasileiro do século XXI, já que atualmente não é a questão patrimonial a 

norteadora da normatização familiar. Ou pelo menos não deveria ser. Entretanto, 

diferentemente da visão personalista que o Código Civil de 2002 encampa, o legislador 

manteve a restrição à liberdade dos noivos septuagenários em razão de uma suposta proteção 

ao idoso.   

No decorrer do trabalho, buscou-se entender a atual conjuntura normativa  

brasileira. Para tanto, contextualizou-se a legislação civilista dentro do fenômeno da 

constitucionalização do direito civil, no qual as normas civilistas devem refletir toda a axiologia 

consagrada na Carta Magna de 1988.   

Assim, no primeiro capítulo, delineou-se os princípios da dignidade da pessoa  

humana – que é o alicerce da democracia brasileira –, da liberdade e da igualdade entabulados 

na Constitucional Federal de 1988 e suas aplicações no caso em comento. É certo que a norma 

em comento viola o princípio da dignidade da pessoa humana, norma estruturante do 

ordenamento brasileiro, porquanto ofende e discrimina o cidadão unicamente em razão da sua 

idade. Ademais, toma como parâmetro não a pessoa em si, já que não analisa nenhum critério 

científico, mas somente a questão patrimonial, vez que a limitação envolve apenas a liberdade 
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de escolha do regime de bens. Neste sentido, evidente que a intenção do legislador não foi a 

proteção da pessoa enquanto sujeito de direito, mas sim do seu patrimônio e de interesses de 

pretensos herdeiros.     

Do mesmo jeito, viola o ditame da liberdade, que também é consagrado no texto  

constitucional, vez que a entidade familiar é protegia da ingerência desmedida do Estado, o que 

convencionou-se chamar de “direito de família mínimo”. Ou seja, é vedado ao Estado intervir 

na estrutura, organização e determinação da família desde que não seja para proteger direitos 

fundamentais violados, o que, claramente, não é o caso.   

Por seu turno, viola o princípio da igualdade, já que sem nenhum critério técnico- 

científico estipula uma exceção à regra geral, que é a livre escolha do regime de bens pelos 

nubentes unicamente em razão da avançada idade dos contraentes. O legislador dispensa aos 

anciãos tratamento claramente discriminatório, violando frontalmente a igualdade material e 

formal, já que que cria desigualdades sem lastro constitucional.   

No trabalho, a fim da persecução de seu objetivo final, também se abordou a questão 

da família hodierna, que é marcada pelos fenômenos da repersonalização e 

despatrimonialização das relações familiares. Ou seja, a família atual, à despeito do que ocorria 

até então, é marcada pelas relações pessoais, com a tônica na valorização dos aspectos 

existências, com o escopo de garantir a plena realização pessoal de seus membros. É, portanto, 

a família o espaço de realização do ser humano e, nesse sentido, seu caráter instrumental. 

Houve, também, a ponderação da importância do patrimônio na família, contextualizando-o à 

atual conjectura constitucional, de modo que, embora extremamente importante, não é o 

elemento principal ou caracterizador da entidade familiar, como ocorria até então.   

Nesse sentido, foi abordado a concepção eudaimonista de família e a importância  

do afeto como elemento estruturante das relações familiares. Nesse sentido, traçou-se um 

paralelo evolucionista entre a emancipação feminina o surgimento do afeto como caracterizador 

da família, já que somente com a independência financeira é que a questão patrimonial deixou 

de ser a mais importante, uma vez que, como livres e iguais, não há outra razão senão o afeto 

para a manutenção dos laços conjugais.    

Também foi desenhado um paralelo do matrimônio como direito existencial, como  

forma de manifestação e concretização da dignidade da pessoa humana, vez que compreende 

necessidades básicas do homem, como a necessidade de interação social e necessidade de 

identidade. A supressão da liberdade de escolha do regime de bens pelo septuagenário, portanto, 

constrange-o perante toda coletividade, tolhendo-o um direito personalíssimo de satisfação de 

suas necessidades básicas.    
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Ademais, de forma breve, no segundo capítulo desta monografia, teceu-se  

comentários acerca dos diversos regimes de bens existentes no ordenamento brasileiro a fim de 

escancarar um grande contraste existente: enquanto qualquer pessoa até os 69 anos pode 

escolher diversos regimes de bens, inclusive misturando os regimes existentes, aos 

septuagenários é importo o regime de separação obrigatória unicamente em razão de sua idade 

avançada. Essa restrição vige à despeito dos princípios gerais do regime de separação de bens, 

que é a variabilidade e liberdade dos nubentes na escolha do regime.   

Ainda, destacou-se outra incongruência do ordenamento. Qualquer pessoa pode  

alterar o regime de bens depois de casada, ainda que tenha mais de 70 anos, desde que tenha se 

casado antes da idade limítrofe. Mais uma vez, resta completamente sem sentido a restrição, 

demonstrando que o legislador não leva em consideração nenhum outro critério que não a idade 

para implementar a restrição.   

Por fim, este capítulo trouxe a aplicabilidade da Súmula 377 do Supremo Tribunal 

Federal a fim de suavizar os efeitos da separação obrigatória e como garantia de proteção do 

patrimônio mínimo da pessoa humana. De acordo com a Súmula, de maneira acertada, levando 

em consideração que o matrimônio gera comunhão plena de vida e que a proteção do ser 

humano é objetivo final e não o meio da legislação, a Súmula desnatura o regime de separação 

obrigatória convertendo-o em um regime de comunhão parcial, mormente a comunicabilidade 

dos aquestos entre os cônjuges, independente de comprovação de esforço para aquisição do 

bem.   

No último capítulo do trabalho, demonstrou-se toda a evolução histórica da  

proibição, desde seu surgimento e suas modificações ao longo da história legislativa brasileira 

até sua atual concepção. Foram analisados aspectos da Lei do Divórcio, do Estatuto do Idoso e 

dos Códigos Civis atuais e o de 1916. Houve também a demonstração de vários 

posicionamentos, de diversos autores, contrários e favoráveis à restrição. Neste capítulo 

também foi traçado o sistema protetivo da pessoa idosa em âmbito internacional, por meio da 

análise de diversos Tratados e Convenções da Organização das Nações Unidas (ONU) e da 

Organização dos Estados Americanos (OEA), bem como, com relação a essa última, a situação 

em que se encontra para sua recepção no Brasil.   

Outrossim, desenvolveu-se uma argumentação acerca da incapacidade e  

consequente discriminação e violação a igualdade constitucional, que veda qualquer tipo de 

tratamento discriminante em razão de qualquer critério, inclusive a idade. Foi discutido que, 

atualmente, com a edição do Estatuto do Deficiente, não há mais incapacidade absoluta no 

Código Civil que não seja em decorrência da idade inferior aos 16 anos. Nesse sentido, 
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impossível qualquer adulto ser absolutamente incapaz, ainda mais em decorrência da idade. 

Assim, foi analisado, em consonância com a legislação pertinente, como a lei que instituiu a 

Política Nacional do Idoso, o Estatuto do Idoso, o Código Civil e a Constituição, que a restrição 

constrange o septuagenário a uma incapacidade incompatível com o próprio sistema protetivo 

dispensado ao destinatário da norma em comento, vez que é assegurado às pessoas de alta idade 

o direito a determinar-se e constituir-se, no âmbito familiar, da forma que melhor lhe aprouver.   

Também é analisado nesse capítulo o perfil do idoso na atual conjectura  

socioeconômica brasileira, ressaltando a participação do ancião na economia, na política e nas 

diversas formas de organizações sociais, desconstruindo a relação estabelecida há muitos anos 

– desde o surgimento da sociedade capitalista – de que a idade avançada é sinônimo de 

limitações, incapacidade, decrepitude e senilidade.   

  Por fim, no último tópico da pesquisa foram analisadas diversos julgados e  

jurisprudências sobre o tema com o escopo de analisar o que vem decidindo os tribunais 

brasileiros. Em todos os casos analisados, a restrição foi posta de lado em consonância aos 

axiomas constitucionais da liberdade, igualdade e dignidade da pessoa humana.   

Portanto, o art. 1.641, II do Código Civil suprimindo a liberdade de escolha e  

autodeterminação dos nubentes ao impor-lhes determinado regime unicamente em função da 

elevada idade. O dispositivo, a toda evidência colide, frontalmente, com a dignidade, a 

liberdade e a igualdade, asseguradas constitucionalmente, reclamando uma interpretação 

conforme a Constituição. A norma combatida reflete um paternalismo e patrimonialismo que 

há muito já deveria de ter deixado o ordenamento jurídico brasileiro, mormente em dissonância 

com as concepções mais modernas de família, no qual a tônica das relações não é o patrimônio, 

mas sim o sujeito de direito.   

A família não é vista mais como meio para angariar patrimônio, mas como ambiente  

para que seus membros, por meio do afeto, desenvolva a plenitude do seu ser. É, portanto, a 

família um instrumento de realização pessoal, e não patrimonial, de cada um de seus membros.   

De mais a mais, não é o idoso nenhum incapaz ou decrépito unicamente em razão  

de atingido a plenitude dos seus 70 anos. Muito pelo contrário. É nessa fase da vida que, tendo 

vivido por muito tempo, adquiriu experiencias suficientes que o habilitam a decidir seu futuro 

sem a intromissão de quem quer que seja, inclusive do Estado. Assim, faz o idoso o que quiser 

de sua vida, da mesma forma que um jovem pode autodeterminar-se. Ademais, se o idoso quiser 

casar-se com alguém, mesmo sabendo que esta pessoa somente estaria interessada em seu 

dinheiro, não haveria problema algum nisso, porquanto cabe a ele disciplinar seu patrimônio, 

com base nos princípios constitucionais da liberdade e da dignidade da pessoa humana.  
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Assim, completamente odiosa a restrição contida no artigo 1.641, II da codificação  

civil, já que privilegia a tutela patrimonial em detrimento da liberdade, da igualdade e, 

sobretudo, da dignidade da pessoa humana. É uma intromissão estatal desarrazoada, indevida, 

desproporcional e discriminatória, pois sem qualquer embasamento técnico-científico, cria uma 

senilidade generalizada com o subterfúgio de proteção do acervo de bens materiais do 

destinatário da restrição. Trata-se de preconceito puro e simples que deve ser extirpado do 

ordenamento brasileiro, porquanto incompatíveis com os ditames traçados pelo constituinte de 

1988.   
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