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RESUMO 

 

O presente Trabalho de Conclusão de Curso tem por objetivo analisar a 
inconstitucionalidade do regime da separação obrigatória, disposto no artigo 1.641, 
inciso II, do Código Reale, que estabelece uma forma análoga à incapacidade absoluta, 
a priori, do septuagenário, para escolher seu regime de bens. Diante disso, 
inicialmente, sob o prisma histórico-social, foi apresentado a mudança do idoso no seio 
da sociedade, ao longo dos séculos XX e início do XXI, que culminou não somente em 
uma melhora na qualidade e expectativa de vida, bem como em seu papel ativo nos 
rumos da família e da economia, em comparação com a época da instituição do 
instituto jurídico, datado de 1916. Além disso, foi apontada a mudança do fluxo 
axiológico reinante no Direito Civil, que possui, atualmente, a Constituição Federal e os 
direitos fundamentais como balizas interpretativas e fundamentos de validade para 
seus institutos jurídicos. Posteriormente, perquiriu-se os motivos que ensejam a 
formação deste regime matrimonial, quais sejam a falta de discernimento provocado 
pela senilidade e o mero interesse econômico do outro cônjuge, para demonstrar que, 
em virtude da falta de coerência sistemática e de suporte probatório desses, o instituto 
jurídico não apresenta motivos para existir. Por fim, sob o prisma da teoria dos direitos 
fundamentais e a necessária ponderação em casos de conflito, observou-se que 
regime matrimonial atinente ao septuagenário, ao proteger o direito da propriedade em 
detrimento da capacidade do indivíduo, acaba por violar o núcleo essencial do princípio 
da dignidade da pessoa humana, do direito ao devido processo legal e à igualdade.   

 

Palavras-chave: Separação; Bens; Idoso; Direitos fundamentais; Inconstitucionalidade 

material. 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The purpose of this study is to analyze the unconstitutionality of the regime of 
compulsory separation, established in article 1.641, item II, of the Reale Code, which 
establishes a form analogous to absolute incapacity of the septuagenarian to choose 
his property regime. In accordance with this, initially, under the social-historical 
perspective, it was presented the change of the elderly in the society, throughout the 
twentieth and early twenty-first centuries, culminating not only in an improvement in 
quality and life expectancy, but also in the active role in the direction of family and 
economy, compared to the time of the creation of the legal institute, dated 1916. In 
addition, it was pointed out the change in the axiological flow reigning in Civil Law, 
which currently has the Constitution and fundamental rights as interpretive beacons for 
their legal institutes. Subsequently, the reasons for the creation of this matrimonial 
regime were examined, namely the lack of discernment caused by senility and the mere 
economic interest of the other spouse, to demonstrate that, due to the lack of 
systematic coherence and evidentiary support, the legal institute does not present 
grounds for existing. Finally, under the prism of the theory of fundamental rights and the 
necessary consideration in cases of conflict, it was observed that the matrimonial 
regime pertaining to the septuagenarian, by protecting the right of property to the 
detriment of the individual's capacity, violates the essential nucleus of the principle of 
the dignity of the human person, the right to due process of law and equality. 

 

Keywords: Separation; Assets; Elderly person; Fundamental rights; Material 

unconstitutionality. 
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Introdução 

 

O presente Trabalho de Conclusão de Curso abordará o regime legal de bens 

atinente ao idoso, instituto civil disposto no art. 1.641, inciso II, do Código Civil de 

20021, que assevera ser obrigatório o regime da separação total quando os maiores de 

70 anos se casam. A instituição desse instituto protetivo no ordenamento jurídico 

brasileiro remonta ao início do século XX, período marcado não somente por uma 

sociedade patriarcal e patrimonialista, bem como uma medicina incipiente, cuja 

consequência era uma qualidade e expectativa de vida baixas.  

Assim, tendo como pressupostos para a defesa patrimonial das pessoas maiores 

de 60 anos a dúvida acerca do real motivo de interesse do outro cônjuge e a falta de 

discernimento do indivíduo, já que em 1916 a expectativa de vida do homem era de 

34,6 anos, segundo o IBGE2, e os avanços da tecnologia na medicina não eram aptos a 

prover uma boa qualidade de vida no envelhecimento, cuja consequência natural era a 

provável senilidade, operou-se o estabelecimento, a priori, da absoluta incapacidade do 

idoso quanto à escolha do regime de bens. 

Todavia, na atualidade, observa-se uma latente discussão acerca da 

inconstitucionalidade do regime legal de bens aplicável aos idosos, em virtude das 

significativas mudanças ocorridas não somente no ordenamento jurídico, com a devida 

valorização dos direitos fundamentais na seara do Direito Privado, como também no 

bojo da sociedade, com o crescimento da população maior de 70 anos e as alterações 

das perspectivas sobre o direito de amar, que não é restringido pela idade. 

De maneira a ilustrar essas mudanças sociais, colaciona-se pesquisa 3 , cujo 

conteúdo demonstra que no ano de 2017, em decorrência do avanço no campo da 

medicina, que possibilita uma maior qualidade e expectativa de vida, 8,46% da 

                                                           
1  “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 sessenta anos; II – da pessoa maior de 70 (setenta) anos; (Redação dada pela Lei nº 12.344, de 
2010) III - de todos os que dependerem, para casar, de suprimento judicial.” 
2 Disponível em http://seriesestatisticas.ibge.gov.br/series.aspx?vcodigo=POP209. Acesso 28/10/17. 
3 Disponível em http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/5/rc_2015_v42.pdf. Acesso 28/10/17. 

http://seriesestatisticas.ibge.gov.br/series.aspx?vcodigo=POP209
http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/5/rc_2015_v42.pdf
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população brasileira possuirá mais de 65 anos, com perspectiva de aumento no 

decorrer dos próximos anos. 

Ademais, baseado em dados coletados pelo IBGE4, destaca-se, na atualidade, 

como importantes indicadores sociais relacionados ao regime legal de bens aplicável ao 

idoso, o aumento da taxa de nupcialidade no Brasil, cujo crescimento foi de 2,8% em 

2015, em relação ao ano de 2014, bem como a elevação do número de casamentos 

tardios, motivado pela crescente percepção do brasileiro quanto a inexistência de idade 

para amar e a busca da prévia estabilidade financeira, para fundar sua família. 

Assim, em decorrência não somente da importância jurídica do regime legal de 

bens relativo ao septuagenário, mas, principalmente, pelos reflexos na sociedade, 

observa-se a importância da problematização para o devido amadurecimento sobre a 

inconstitucionalidade do art. 1.641, inciso II, do Código Civil. 

Diante disso, de maneira a possibilitar uma discussão ampla e o devido 

amadurecimento acerca da inconstitucionalidade do sistema protetivo, colaciona-se, ao 

longo do Trabalho de Conclusão de Curso, doutrinas, jurisprudências e julgados, que 

tocam posições favoráveis e contrárias à inconstitucionalidade do regime legal de bens 

do casamento do idoso, bem como iniciativa de parlamentares do Congresso Nacional, 

para revogar o instituto. 

Em conformidade com isso, abordar-se-á, no Capítulo I, a crescente percepção 

sobre a incompatibilidade do regime legal de bens concernente ao idoso, em virtude 

das mudanças ocorridas na sociedade, bem como no âmbito jurídico, com o surgimento 

de novas teorias e Institutos dissonantes daquele. 

 Assim, no início desse capítulo, será dissertado o contexto histórico-social do 

regime da separação obrigatória no casamento do idoso que, durante os séculos XX e 

início do XXI, apresentou variadas mudanças que impactaram o panorama desse 

instituto jurídico, como: a melhoria da qualidade e expectativa de vida do idoso; o 

envelhecimento e, consequente, inversão da pirâmide etária no país; a maior 

participação no mercado de trabalho, representando uma parcela considerável da 

                                                           
4 Disponível http://www.ibge.gov.br/apps/populacao/projecao/. Acesso 28/10/17. 

http://www.ibge.gov.br/apps/populacao/projecao/
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PEA5; a nova influência desempenhada pelo idoso não somente no âmbito familiar, bem 

como nos rumos do Brasil, ilustrado por Michel Temer, atual Chefe do Poder Executivo. 

Em seguida, analisar-se-á o Direito Civil-Constitucional que, ao longo do século 

XX, mais especialmente após a Constituição Cidadã, institui uma nova dinâmica quanto 

a interpretação dos institutos civis que, necessariamente, devem ser interpretados por 

meio do filtro constitucional impregnado pelos direitos fundamentais.    

Nessa mesma perspectiva, será debatida a horizontalidade dos direitos 

fundamentais, demonstrando sua incidência não somente na relação entre o indivíduo e 

o Estado, mas também a possibilidade de ser invocado nas relações jurídicas 

particulares, como a escolha do regime matrimonial entre os cônjuges. 

Ademais, serão discutidas as consequências da despatrimonialização do Direito 

Civil quanto ao regime legal de bens incidente no casamento do idoso, em virtude do 

entendimento de que o aspecto patrimonial é que deve ser tido como meio para a 

consecução do ser humano e, não este para a obtenção daquele. 

Nesse diapasão, será abordada a existência de institutos jurídicos, como o pacto 

antenupcial, que possibilitam, simultaneamente, a proteção do patrimônio e a 

autonomia quanto à escolha do regime matrimonial pelo idoso, ilustrado pela 

possibilidade de eleição do regime da separação convencional de bens. 

Ao final, discorrer-se-á, sobre o surgimento de novas Leis, como o Estatuto do 

Idoso e o da Pessoa com Deficiência, que apresentam aspectos conflitantes com o 

regime patrimonial pelo critério da idade, como o fato do pressuposto do discernimento 

pela senilidade, ser tratado, atualmente, como incapacidade relativa para os atos civis 

genéricos.  

Em seguida, no Capítulo II, em virtude da dicotomia instaurada pelo regime legal 

de bens na relação do idoso para com o matrimônio e seus efeitos patrimoniais, serão 

analisados os pressupostos de sua formação, para compreender que o instituto jurídico 

                                                           
 
5 População Economicamente Ativa 
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carece de motivos para existir, mesmo com a adequação intentada pela jurisprudência, 

por meio da Súmula 377, do Supremo Tribunal Federal. 

Assim, expor-se-á, de início, que a dissonância criada pelo regime legal de bens 

aplicável ao idoso cinge no fato de que, ao mesmo tempo em que o maior de 70 anos 

pode se casar com quem quiser, já no âmbito dos efeitos patrimoniais do casamento 

possui sua autonomia tolhida, sendo facultado somente o regime da separação 

obrigatória de bens. 

Em virtude dessa dissonância criada pelo regime legal de bens concernente ao 

idoso, serão questionados os pressupostos da sua instituição, quais sejam a falta de 

discernimento provocado pela senilidade e o mero interesse econômico do outro 

cônjuge, para demonstrar que, em virtude da falta de coerência sistemática e de 

suporte probatório desses, o instituto jurídico não apresenta motivos para existir. 

Para mais, será apontado que, mesmo a adequação intentada pela 

jurisprudência, por meio da Súmula 377, do Supremo Tribunal Federal, que assevera a 

comunicabilidade dos aquestos no regime da separação obrigatória de bens pelo 

critério etário, em virtude da possibilidade do enriquecimento ilícito, não confere motivos 

para a existência do art. 1.641, inciso II, do Código Civil. 

Posteriormente, no Capítulo III, será feito o necessário aprofundamento quanto à 

temática da inconstitucionalidade do regime legal de bens referente ao idoso abordando 

a teoria dos direitos fundamentais, para compreender as justificativas da afirmação que 

o instituto jurídico, ao privilegiar a proteção patrimonial, acaba por esvaziar o conteúdo 

de outros direitos fundamentais do maior de 70 anos presentes nessa dinâmica e, 

consequentemente, afrontar à Constituição Federal. 

Expor-se-á, inicialmente, a reação do Poder Legislativo, em face da problemática 

da inconstitucionalidade do regime legal de bens aplicável ao idoso que, por meio de 

variados Projetos de Lei em trâmite no Congresso Nacional, visa revogar o instituto 

jurídico, de maneira a compactuar com os anseios da sociedade e da doutrina. 

Em seguida, será apresentado o surgimento das correntes doutrinárias que, em 

decorrência dessa alteração qualitativa e quantitativa do idoso na sociedade, além da 
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mudança de perspectiva dos valores axiológicos norteadores do ordenamento jurídico, 

argumentam pela inconstitucionalidade do regime legal de bens relativo ao idoso, por 

violar o princípio fundamental da dignidade da pessoa humana e os direitos 

fundamentais da isonomia material e o devido processo legal. 

Por fim, aludir-se-á, também, com o estrito objetivo de alargar o debate, em que 

pese não somente a doutrina majoritária pregar a inconstitucionalidade do regime legal 

de bens pertinente ao idoso, bem como o anseio da sociedade caminhar para o mesmo 

sentido, as posições doutrinárias minoritárias que, baseadas na proteção ao patrimônio 

do idoso contra possíveis matrimônios por interesse econômico, são favoráveis à 

permanência do sistema protetivo. 

Nesse sentido, corroborando para demonstrar que, além dessa posição 

doutrinária minoritária, existem indivíduos idosos que preferem o regime legal de bens, 

será destacado entendimento doutrinário que possibilita os cônjuges, por vontade 

própria, afastar a incidência da Súmula 377 do Supremo Tribunal Federal, de forma a 

impossibilitar a comunicação dos aquestos durante o casamente regido pela separação 

obrigatória de bens pelo critério etário. 

Em seguida, de forma a propiciar um melhor entendimento sobre as violações do 

regime legal de bens aos direitos essenciais do idoso, será realizada uma análise 

minuciosa desses, por meio da teoria dos direitos fundamentais, abordando: sua 

natureza jurídica; suas características, suas teorias interna e externa, bem como 

absoluta e relativa; a colisão entre esses direitos; a teoria do “limite dos limites” nas 

restrições impostas; a técnica da ponderação de interesses e a proteção do núcleo 

essencial como parâmetros de limitação. 

Diante disso, em primeiro plano, será explicado o motivo da impossibilidade de 

se argumentar pela inexistência de restrição operada pelo regime legal de bens aos 

maiores de 70 anos. Posteriormente, observar-se-á que o cerne da questão sobre a 

restrição de um direito fundamental ser legítima não se aloja na possibilidade de se 

restringir um direito em detrimento do outro, mas sim na extensão dessa limitação, que 

não pode reduzir um direito fundamental à inexistência para a consecução do outro. 
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Por derradeiro, com base nessas premissas, será feita a necessária análise da 

restrição imposta pelo regime legal de bens ao idoso para afirmar que, ao tolher a 

autodeterminação quanto à escolha do regime de bens do maior de 70 anos, sob o 

pretexto da proteção de sua propriedade, o instituto jurídico acaba por violar o princípio 

da dignidade da pessoa humana e os direitos fundamentais da igualdade e do devido 

processo legal, incorrendo em inconstitucionalidade material em face da Constituição 

Federal. 
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Capítulo 1 – A proteção à pessoa idosa na sistemática do Código Civil vigente: 

 

O surgimento do regime de bens, que consiste no conjunto de regras que os 

noivos podem eleger na fase de habilitação do casamento, para estipular juridicamente 

o aspecto patrimonial do casal durante o matrimônio, advém da percepção de que o 

enlace matrimonial não se traduz somente em uma união de afeto, mas, também, em  

uma comunhão econômica, cuja tutela pelo ordenamento civil se faz necessária para 

regular os direitos patrimoniais dos nubentes, conferindo, simultaneamente, segurança 

jurídica interna, bem como externa, representada por terceiros que celebrem negócios 

jurídicos com pessoas casadas. 

Em consonância com isso, Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald 

explicam que “se a convivência familiar promove o entrelaçamento de aspecto afetivos 

e econômicos (em plena comunhão de vida), é indispensável que sejam 

regulamentados os efeitos patrimoniais em relação aos cônjuges e terceiros (inclusive a 

eventual prole), de modo a garantir os diversos interesses presentes.”6 

Assim, ambientado, em uma sociedade patrimonialista, cujo baluarte jurídico do 

Direito Civil era a proteção da res, a fundação do regime legal de bens aplicável ao 

idoso disposta originariamente no art. 258, inciso II, do Código Beviláqua, foi tida como 

uma forma de proteção para os interesses patrimoniais dos sujeitos tutelados pela 

referida norma jurídica. 

Destacando as influências jurídicas que permearam a elaboração do Código Civil 

de 1916 e, consequentemente, o regime patrimonial cabível ao idoso, Cristiano Chaves 

de Farias e Nelson Rosenvald explicitam: 

Não se olvide que, outrora, quando estávamos sob a égide da Codificação de 
1916 – resultante das concepções individualistas e voluntaristas oitocentistas, 
incorporadas pelas codificações do século XIX e XX, sob a influência do Code de 
France (Código Napoleônico) e do BGB alemão -, o Direito Civil esteve liberto da 
norma constitucional.7 

                                                           
6 CHAVES DE FARIAS, Cristiano e ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil. Famílias Vol. 6. 8.ed. 

Salvador: Juspodivm, 2016. p. 297. 
7 CHAVES DE FARIAS, Cristiano e ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil. Famílias Vol. 6. 8.ed. 
Salvador: Juspodivm, 2016. p. 82. 



19 

 

Assim, influenciado pela sociedade circundante, tendo em vista que a Ciência do 

Direito não é apartada do meio social, o Código Beviláqua motivado pela possível falta 

de discernimento provocado baixa qualidade e expectativa de vida na época, cujo valor 

era de 34,6 anos, segundo o IBGE8 e por receio do interesse meramente econômico do 

outro cônjuge impôs, como meio de proteção patrimonial, a obrigatoriedade dos 

maiores de 60 anos se casarem pelo regime da separação obrigatória de bens. 

Observa-se, portanto, que ao proteger o patrimônio, operou-se, por via 

transversa, a incapacidade absoluta do sexagenário para se autodeterminar quanto ao 

regime de bens que mais lhe convém no casamento, em evidente detrimento da 

vontade humana comparada ao aspecto patrimonial.  

De modo a destacar os influxos da sociedade na instituição desta espécie de 

regime legal aplicável ao idoso, João Baptista Villela aponta que “a proibição, na 

verdade, é bem um reflexo da postura patrimonialista do Código e constitui mais um dos 

ultrajes gratuitos que a nossa cultura inflige à terceira idade”.9 

Todavia, passados mais de um século desde sua elaboração, o regime de 

separação obrigatório pelo critério etário se mantém, com pontuais e inexpressivas 

alterações, mesmo diante da intensa mudança não somente social, mas também 

axiológica nos valores jurídicos ordenadores do Direito Civil, como a percepção de que 

o patrimônio deve servir como meio para a consecução do homem. 

 

1.1 – A identificação do idoso na sociedade atual. 

 

Corroborando para a demonstração dessas importantes mudanças sociais, 

afirma-se a progressiva inversão da pirâmide etária no Brasil, provocada pelo avanço 

na medicina e sua universalização, além da melhoria da estrutura de saneamento 

                                                           
8 Disponível em http://seriesestatisticas.ibge.gov.br/series.aspx?vcodigo=POP209. Acesso em 28/10/17. 
9 VILLELA, João Baptista, “Liberdade Família”, in Revista da Faculdade de Direito da UFMG, Vol. 7, 
1980. p. 35 Apud PEREIRA, Caio Mario da Silva. Direito de Familia. 21. ed. Rio de Janeiro: Forense, 
2013. p. 216. 
 

http://seriesestatisticas.ibge.gov.br/series.aspx?vcodigo=POP209
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básico e escolaridade, que contribuem para uma melhora na qualidade e expectativa de 

vida, que, atualmente, segundo o IBGE10, é de 72,7 anos. 

Nesse diapasão, o gerente de população e indicadores sociais do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Juarez Oliveira, ao explicar o aumento na 

expectativa de vida, disserta: 

O Brasil avançou. Não tanto quanto deveria, mas avançou em questões 
associadas ao saneamento básico, escolaridade e melhoria do sistema de 
saúde. Para determinadas enfermidades, que eram tratadas de forma caseira, a 
população já busca atendimento hospitalar.11  

De maneira a ilustrar esse novo cenário, colaciona-se pesquisa12 que aponta 

que os idosos representam 21% da massa de rendimento total do Brasil. Além disso, 

destaca-se que o número de idosos ativos no mercado de trabalho já soma 7,2% da 

população brasileira, número alcançado pelo crescimento de 35,8% na última década. 

Ainda, salienta-se o fato de, em 2015,  mais de 15,5 mil pessoas com idade superior a 

60 anos se inscreveram no Exame Nacional do Ensino Médio, resultado progressivo, 

tendo em cinco anos aumentado em 70%. 

Coadunando com isso, vislumbra-se a crescente participação do idoso nos 

variados setores da economia, seja nas atividades braçais, seja nas atividades 

intelectuais, sendo formadores de opinião sobre temáticas atuais, como Michel Temer, 

Presidente da República, Henrique Meirelles, Ministro da Fazenda, Celso de Mello, 

Ministro do Supremo Tribunal Federal, e Dalmo de Abreu Dallari, Doutrinador. 

Assim, apesar desse importante papel interpretado pelo idoso não somente no 

seio da sua família, mas também no mercado de trabalho, em cargos que ocupam o 

topo da hierarquia privada ou pública, observa-se, na atualidade, a permanência do 

regime da separação obrigatória no ordenamento civil, por meio do art. 1.641, inciso II, 

do Código Reale, com o marco etário de 70 anos. 

 

                                                                                                                                                                                            
 
10 Disponível em http://seriesestatisticas.ibge.gov.br/series.aspx?vcodigo=POP209. Acesso 28/10/17. 
11Disponível.em.https://oglobo.globo.com/politica/avancos-sociais-explicam-aumento-da-expectativa-de-vi
da-diz-ibge-2917106. Acesso 28/10/17. 
12 Sítio http://exame.abril.com.br/brasil/quem-sao-e-como-vivem-os-idosos-do-brasil/. Data 28/10/17. 

http://exame.abril.com.br/brasil/quem-sao-e-como-vivem-os-idosos-do-brasil/
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Dessa forma, se é silente que um dos motivos ensejadores para a elaboração do 

regime protetivo, em 1916, não se encontra mais presente nos dias atuais em virtude 

do avanço da medicina, qual seja a falta de discernimento precoce provocado pelo 

avanço da idade, torna-se forçoso reconhecer que o preconceito quanto ao idoso 

permanece e contribui para a continuidade do instituto civil no ordenamento jurídico. 

Nesse sentido, junta-se pesquisa13, cujo resultado demonstra que, apesar de 

uma expressiva maioria dos não idosos (85%) e dos idosos (80%) afirmar existir 

preconceito contra a velhice no Brasil, poucos brasileiros admitem ser preconceituosos 

em relação à velhice: apenas 4% dos não idosos.            

Essa gritante contradição apresentada na pesquisa, aponta como o preconceito 

está enraizado na sociedade brasileira e que, por falta de consciência crítica, o 

indivíduo não assume tal atitude, mas sim desloca para o outro, tendo como 

consequência a presença da modalidade velada que, não menos nociva é, para o 

necessário respeito das questões dos idosos. 

De maneira a destacar uma das consequências desse preconceito, Pablo Stolze 

e Rodolfo Pamplona afirmam que “o que notamos é uma violência escancarada ao 

princípio da isonomia, por conta do estabelecimento de uma velada forma de interdição 

parcial do idoso. ”14 

Assim, percebe-se, inicialmente, evidente inviabilidade entre a manutenção do 

regime legal de bens aplicável ao idoso e a nova dinâmica de proteção do Código Civil 

vigente, pois enquanto aquele se baseia em pressupostos sociais reinantes no início do 

século XX, como a cultura patrimonialista, a baixa expectativa de vida e o papel 

diminuto do maior de 70 anos no contexto econômico do país, este possui valores 

axiológicos baseados no desiderato sociológico atual, como a valorização dos valores 

                                                           
13Disponível.em.https://www.sescsp.org.br/online/artigo/7102_PESQUISA+IDOSOS+NO+BRASIL+VIVEN
CIAS+DESAFIOS+E+EXPECTATIVAS+NA+3+IDADE. Acesso 28/10/17. 
14 GAGLIANO, Pablo Stolze e PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo Curso de Direito Civil. Vol. VI. 2. ed. 
São Paulo: Saraiva, 2012. p. 431.  
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existenciais em face dos patrimoniais, a idade média de 76,4 anos do brasileiro e a 

crescente participação do idoso na economia. 

 

1.2 – A constitucionalização do Direito Civil e a eficácia dos direitos 

fundamentais.  

 

Agregando-se a esse novo panorama social para demonstrar essa inviabilidade 

entre o regime de bens cabível ao idoso e a mudança axiológica interpretativa do 

ordenamento civil, faz-se mister analisar os impactos provocados pela 

constitucionalização do Direito Civil, fenômeno observado na metade do século XX, 

porém impulsionado com a Constituição Federal de 1988, que alterou não somente 

limites, porém a própria forma de interpretação dos institutos civis, impondo o 

necessário filtro constitucional e uma nova dinâmica na sua aplicação.  

Assim, afirma-se, inicialmente, que na época da instituição do regime da 

separação obrigatória pelo critério etário, no Código Civil de 1916, existia uma visão 

estanque entre o Direito Público e o Privado, cuja consequência era a presença de dois 

sistemas jurídicos guiados por critérios próprios, em que o surgimento de um instituto 

não entrava em conflito com os valores do outro. 

Em virtude disso, Gustavo Tepedino, expõe que “o direito público, por sua vez, 

não interferia na esfera privada, assumindo o código civil, portanto, o papel de estatuto 

único e monopolizador das relações privadas.”15 

Dessa forma, apesar da Constituição Federal possuir predominância no sistema 

jurídico, ocupando o topo da pirâmide de Kelsen e, por isso, ser o fundamento de 

legalidade dos demais institutos, era perceptível um desprezo por seus comandos 

propagados.  

 

                                                           
15 TEPEDINO, Gustavo. Temas do Direito Civil. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2001. Apud CHAVES DE 
FARIAS, Cristiano e ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1. 14. ed. Salvador: Juspodivm, 
2016. p. 62. 
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De maneira a ilustrar a inefetividade dos valores constitucionais que marcaram a 

instituição do Código Civil de 1916, Luís Roberto Barroso explana que “a verdade, no 

entanto, é que a preocupação com o cumprimento da Constituição, com a realização da 

prática dos comandos nela contidos, enfim, com sua efetividade, incorporou-se de 

modo natural, à prática jurídica brasileira pós-1988. “16 

Diante disso, o Código Beviláqua era marcado pelo caráter individualista, 

patrimonialista e não possuía pontos de contato com a Carta Maior, tendo o seu próprio 

fluxo axiológico para concepção e interpretação dos seus institutos, como a prevalência 

da proteção patrimonial sobre a autodeterminação do indivíduo, configurada no regime 

da separação obrigatória para os idosos. 

Porém, essa forma de analisar os institutos e valores da Constituição Federal e 

do Código Civil, de maneira apartada, sem a influência mútua, se transmuda para um 

intenso dialogo das fontes, ao longo da segunda metade do século XX, principalmente 

em 1988. 

Essa nova dinâmica do direito civil-constitucional possui como marco de 

mudança, a progressiva erosão do direito civil frente a efetividade dos comandos 

constitucionais propagados, tendo como consequência o deslocamento dos valores 

axiológicos da interpretação e elaboração da Carta Maior para os institutos civis. 

De maneira a corroborar com esse entendimento, Dirley da Cunha Junior expõe: 

a partir da segunda metade do século XX,e no Brasil, particularmente, com o 
advento da Constituição de 1988, surge o fenômeno da constitucionalização do 
Direito Civil, com a sujeição de suas normas e institutos aos princípios e regras 
constitucionais. De fato, valores constitucionais como dignidade da pessoa 
humana, solidariedade social e igualdade substancial marcam decisivamente a 
mudança do Direito Civil contemporâneo. 17 

Assim, se antes o Direito Civil, representado pelo Código Beviláqua, se satisfazia 

com os valores individuais, de nítida feição patrimonialista, com a constitucionalização 

do sistema civil houve a necessária adequação ao filtro constitucional, de maneira a 

impor uma tutela efetiva dos direitos existenciais do indivíduo, sob risco de incorrer na 

                                                           
 
16 CHAVES DE FARIAS, Cristiano e ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil. Famílias Vol. 6. 8.ed. 
Salvador: Juspodivm, 2016. p. 61. 
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inconstitucionalidade material por violar os direitos fundamentais dispostos na 

Constituição Federal. 

Acrescenta-se, que essa nova dinâmica constitucional do Direito Civil não deve 

ser interpretada como limite exteriores imposto pela Carta da República aos institutos 

do direito privado, mas sim uma nova forma de interpretação desses, atuando 

internamente.  

Com isso, na atualidade, não se deve analisar o regime da separação obrigatória 

pelo critério etário, baseado nos valores axiológicos de sua formação para, em um 

momento posterior, quanto aos efeitos do instituto, aplicar os limites constitucionais, 

como o princípio da dignidade da pessoa humana, mas sim, em um único processo 

lógico, interpretar o regime protetivo já configurado nesses valores existenciais.  

Compactuando com essa mesma forma de entendimento, Cristiano Chaves de 

Farias e Nelson Rosenvald afirmam: 

Importante salientar que, ao contrário do que afirma parcela respeitada da 
doutrina, a constitucionalização do Direito Civil não implica (simplesmente) 
estabelecer limites externos à atividade privada. Não se trata apenas disso. É 
muito mais. A Constituição Federal de 1988 impôs uma releitura dos institutos 
fundamentais do Direito Civil, em razão de tê-los reformulados internamente, em 
seu conteúdo. ” 18 

Diante disso, desume-se que a manutenção do regime da separação legal 

relativo ao idoso, na atual dialética com os princípios constitucionais, não se perpaz no 

campo da sua eficácia, qual seja limitando seus efeitos, mas sim no próprio plano da 

validade, em virtude da desconformidade com os princípios constitucionais. 

Assim, observa-se evidente conflito instaurado com a nova dinâmica da 

constitucionalização do Direito Civil e o impreterível filtro constitucional na interpretação 

dos institutos civilistas, tendo em vista que o regime da separação legal pelo critério 

etário, sob o pretexto de proteção patrimonial, tolhe, completamente, a capacidade de 

se autodeterminar do idoso, representando afronta ao princípio fundamental da 

dignidade da pessoa humana. 

                                                                                                                                                                                            
17 CUNHA JUNIOR, Dirley da. Curso de direito Constitucional. 6. Ed. Salvador: Juspodivm, 2016. p. 6. 
18 CHAVES DE FARIAS, Cristiano e ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil. Famílias Vol. 6. 8.ed. 
Salvador: Juspodivm, 2016. p. 65. 
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De maneira a compactuar com essa percepção de aparente conflito entre o 

regime de bens relativo ao idoso e a nova dinâmica de releitura dos institutos civis, Rolf 

Madaleno sublinha: 

Promulgados novos princípios destinados a promover a releitura de um Direito de 
Família outrora engessado e hierarquizado, têm-se por revogados todos os 
dispositivos ainda insertos na legislação ordinária e em especial no vigente 
Código Civil brasileiro, que ainda contemplem, teimosamente, uma relação de 
privilégio ou, no caminho inverso, de discriminação. Vive a família de hoje um 
processo de emancipação de seus componentes, todos disputando espaços 
próprios de crescimento e de realização de suas personalidades, convertendo-se 
para o futuro em pessoas socialmente úteis, em qualquer idade, pois ninguém 
mais deseja e ninguém mais pode ficar confinado à mesa familiar, e ninguém 
mais pode ser alijado por diferença de sexo, raça ou idade da convivência 
social.19 

Corroborando com essa inevitável tensão entre o regime de bens aplicável ao 

idoso e a dinâmica protetiva do Código Reale, salienta-se a importância do fênomeno 

da eficácia dos direitos fundamentais, tanto no seu aspecto vertical quanto no horizontal, 

que assevera sua presença e respeito não somente nas relações com o Estado, bem 

como nas relações privadas, pois a Constituição deve ser fundamento de validade para 

todos os demais sistemas normativos, inclusive para o Direito Civil. 

Nesse sentido, quanto a acepção clássica da eficácia vertical dos direitos 

fundamentais, em que tidos como direitos subjetivos públicos, posiciona o indivíduo 

como titular do direito e o Estado como devedor, observa-se aparente violação quando 

o Legislador, apesar da escolha do regime de bens do casamento ser de interesse 

privado dos nubentes, elege o critério etário para regime de separação de bens, por 

pretensas circunstancias de ordem pública, tolhendo a autoderterminação do idoso e, 

consequentemente, dignidade da pessoa humana. 

Acerca do aspecto da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, que assevera 

sua oponibilidade aos particulares, na relação privada, destaca-se que essa visão 

guarda relação direta com a constitucionalização do Direito Civil, que deslocou o fluxo 

axiológico do ordenamento privado para a Constituição, permitindo o influxo de valores 

constitucionais, como os direitos existenciais. 

Nesse mesmo diapasão, Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald 

                                                           
19 MADALENO, Rolf. Curso de Direito de Família. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013. p. 41. 
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argumentam que, “como consequência lógica e natural da constitucionalização do 

Direito Civil – e, de resto do Direito Privado como um todo -, decorre o reconhecimento 

da induvidosa aplicação dos direitos fundamentais mesmo nas relações estritamente 

privadas. ”20  

Ainda, fortalecendo para sua aplicação na seara privada, subinha-se o 

reconhecimento da dimensão objetiva dos direitos fundamentais, que os transforma em 

diretrizes para a ação dos poderes constituídos, tendo como consequencia uma eficácia 

irradiante de forma a  influencar todo o sistema do ordenamento jurídico. 

Nesse mesmo pensar, Pedro Lenza discorre que “podemos afirmar que 

importante consequência da dimensão objetiva dos direitos fundamentais é a sua 

“eficácia irradiante” (Daniel Sarmento), seja para o Legislativo ao elaborar a lei, seja 

para a Administração Pública ao “governar”, seja para o Judiciário ao resolver eventuais 

conflitos.”21 

Assim, observa-se a possibilidade argumentativa do idoso invocar o princípio da 

dignidade da pessoa humana, por exemplo, para afirmar sua capacidade plena em se 

autodeterminar quanto a escolha matrimonial do regime de bens, mesmo quando sua 

própria família ou o outro cônjuge alega, baseado no regime da separação obrigatória, 

disposto no art. 1.641, inciso II, do Código Reale, a necessária separação total. 

Percebe-se, pois, que essa verificação dos direitos fundamentais nas relações 

particulares, como no exemplo supramencionado, visa reforçar a importancia do ser 

humano, em si, frente a cerceamentos de direitos não só por parte do Estado, bem 

como de outros indivíduos nas relações jurídicas travadas. 

Compactuando com esse pensamento, Daniel Sarmento expõe que “é 

indispensável no contexto de uma sociedade desigual, na qual a opressão pode provir 

não apenas do Estado, mas de uma multiplicidade de atores privados, presentes em 

                                                           
20 CHAVES DE FARIAS, Cristiano e ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil. Famílias Vol. 6. 8.ed. 
Salvador: Juspodivm, 2016. p.71. 
21 LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 16. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 967. 
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esferas como o mercado, a família, a sociedade civil e a empresa. ”22 

Aponta-se, todavia, severas críticas acerca do risco de uma aplicação 

demesurada dos direitos fundamentais no âmbito do ordenamento civilista, de forma a 

limitar a autonomia privada dos indivíduos no tráfego dos atos jurídicos que, 

consubstanciando a dignidade da pessoa humana, também seria uma violação a um 

direito fundamental.  

Porém,  no caso em tela, a aplicação dos diretos fundamentais em face do 

particular seria, justamente, para assegurar a autonomia da vontade, consubstanciada 

na livre escolha do regime matrimonial de bens, espancando possíveis críticas quanto 

seu uso. 

 

1.3 – A despatrimonialização do ordenamento civilista. 

 

Observa-se, ainda, como consequência da valorização do ser humano imposta 

pela verificação dos direitos fundamentais nas relações jurídicas, o fenômeno da 

despatrimonialização do Direito Civil, cujo entendimento assevera que o indivíduo é que 

possui posição central na proteção do ordenamento civilista, devendo o patrimônio ser 

um meio para a consecução da pessoa, e não esta para aquele.  

Nesse pensamento, Rolf Madaleno, baseado em Paulo Luiz Netto Lôbo, afirma: 

a realidade é de uma família matrizada na efetividade, que busca seu espaço 
social, politico e jurídico, como legítimos instrumentos para sua plena realização 
e satisfação pessoal. Esse fenômeno, Lôbo informa tratar-se de uma tendência à 
repersonalização das relações de família, tendo como meta ou suporte fático a 
valorização da pessoa, e não de seu patrimônio..23 

Assim, de acordo com esse entendimento, mesmo lastreado na proteção 

patrimonial, o regime da separação obrigatória pelo critério etário só seria aceito se, ao 

invés de violar a capacidade de escolha, coadunasse com a vontade do indivíduo, pois, 

caso contrário, não haveria sentido em se ter um patrimonio, se o idoso não pudesse 

escolher a melhor forma de destiná-lo no casamento, concretizando a ideia de que o 

                                                           
22SARMENTO, Daniel. Direitos fundamentais e relações privadas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004. p. 
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patrimônio deve servir para a consecução da pessoa. 

Seguindo essa percepção da valorização da pessoa humana face ao aspecto 

patrimonial, porém introduzindo a problemática do mínimo existencial, destaca-se o 

ensinamento de Maria Berenice Dias, baseado em Ana Carolina Teixeira, Mária de 

Fátima de Sá e Daniel Sarmento : 

Na medida em que a ordem constitucional elevou a dignidade da pessoa humana 
a fundamento da ordem jurídica, houve uma opção expressa pela pessoa, 
ligando todos os institutos à realização de sua personalidade. Tal fenômeno 
provocou a despatrimonialização e a personalização dos institutos jurídicos, de 
modo a colocar a pessoa humana no centro protetor do direito. O princípio da 
dignidade humana não representa apenas um limite à atuação do Estado , mas 
constitui também um norte para a sua ação positiva. O Estado não tem apenas o 
dever de abster-se de praticar atos que atentem contra a dignidade humana, mas 
também deve promover essa dignidade através de condutas ativas, garantindo o 
mínimo existencial para cada ser humano em seu território.24 

Nesse interim, afirma-se que a teoria da proteçao do patrimonio mínimo, que 

assevera a necessidade de um conjunto de bens para a consecução dos direitos 

estabelecidos no âmbito constitucional, só poderia ser aceita no instituto da separação 

obrigatória de bens, caso este não violasse os direitos fundamentais pelo 

estabelecimento, a priori, da presunção absoluta de incapacidade do idoso acerca da 

disposição do regime.  

Nesse sentido, Luiz Edson Fachin afirma, que a proteção de um patrimônio 

mínimo vai ao encontro dessas tendências (de despatrimonialização das relações civis), 

posto que põe em primeiro plano a pessoa e suas necessidades fundamentais. 25 

Além disso, observa-se que se a tese do patrimônio mínimo estivesse presente 

no insituto protetivo, o idoso somente não poderia gerenciar uma parte mínima do seu 

patrimônio na escolha do regime de bens no casamento, representando o conjunto de 

bens necessários para sua subsistência e consecução dos direitos fundamentais, e não 

uma ingerência irrestrita quanto ao destino do patrimônio que possui, conforme disposto 

no art. 1.641, inciso II, do Código Reale. 

                                                                                                                                                                                            
223 Apud TARTUCE, Flávio. Manual de Direito Civil. Vol. Único. 7. Ed. São Paulo: Método, 2017. p. 62.  
23 MADALENO, Rolf. Curso de Direito de Família. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013 p.. 41. 
24 DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. 10. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais LTDA, 
2015. p. 30. 
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De forma a corroborar com essa constatação, Favio Tartuce argumenta que, “ na 

verdade, tal previsão não protege o idoso, mas seus herdeiros, tendo feição 

estritamente patrimonialista, na contramão da tendência do Direito Privado 

contemporâneo, de proteger a pessoa humana (personalização do Direito Civil).”26 

Assim, baseado na valorização do indivíduo, observa-se, a latente discrepância 

axiológica entre o regime legal de bens concernente ao idoso e o fenômeno da 

despatrimonialização do ordenamento civil, que é norte para a proteção à pessoa idosa 

na sistemática do Código Reale. 

 

1.4 – A existência de Institutos jurídicos capazes de tutelar o patrimônio do idoso 

sem determinar sua incapacidade quanto ao regime matrimonial de bens.  

 

Destaca-se, ainda, que o atual ordenamento jurídico apresenta institutos capazes 

de proteger os interesses patrimoniais dos idosos, sem estabelecer uma presunção 

absoluta de incapacidade quanto à escolha do regime matrimonial de bens.  

Em consonância com isso, cita-se o pacto antenupcial, negócio jurídico que 

tutela, simultaneamente, o aspecto econômico do casamento e a vontade dos nubentes, 

possibilitando, até mesmo, o regime da separação convencional de bens. 

Quanto ao interesse da família na proteção do patrimônio do idoso, afirma-se, 

também, que os interesses patrimoniais dos familiares já se encontram tutelados por 

meio da sucessão legítima, que lastreado tanto no art. 5º, inciso XXX, da Constituição 

Federal, quanto nos arts. 1.788 e 1.789, do Código Civil, assegura, pelo menos, metade 

da herança aos herdeiros legítimos.  

Nesse aspecto, em específico, torna-se essencial o entendimento, por parte da 

família, que a herança só se materializa depois da morte do idoso. Sendo assim, 

enquanto este for vivo, a preocupação patrimonial deve ser apenas dele, já que é o 

                                                                                                                                                                                            
25 FACHIN, Luiz Edson. Estatuto jurídico do patrimônio mínimo. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2001. 
pgs. 11 e 12. 
26 TARTUCE, Flávio. Manual de Direito Civil. Vol. Único. 7. Ed. São Paulo: Método, 2017. p.1.294. 
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único titular, e não a família, a não ser que esta já o vislumbre apenas como um 

patrimônio sob condição suspensiva, ou seja, a morte.  

Todavia, mesmo no caso dos familiares não possuírem essa concepção acerca 

de que a herança só se consubstancia após a morte do idoso, sendo mera expectativa 

de direito em que não é possível sua interferência por eles, oberva-se que, por meio do 

pacto antenupcial, também é viável a proteção dos interesses patrimoniais, de maneira 

imediata, da família, enquanto vivo for o maior de 70 anos.   

Aquiescendo com esse pensamento jurídico, Cristiano Chaves de Farias e 

Nelson Rosenvald apregoam: 

Admite-se, assim, que o pacto antenupcial, além de disciplinar o regime de bens 
do casal, contenha doações entre os cônjuges ou deles para terceiros –filhos, 
por exemplo -, compra e venda, promessa de contrato, permuta, cessão de 
direitos ... Enfim, com esteio na autonomia privada, podem os noivos estabelecer 
clausulas diversas, no pacto antenupcial, de diferentes origens e finalidades, 
disciplinando inúmeras questões privadas, inclusive domésticas, desde que sem 
afrontar os direitos e garantias fundamentais de cada pessoa humana.27 

Isso é corroborado, pelo fato do pacto antenupcial ser um negócio jurídico que, 

segundo a redação do art. 1.639, do Código Civil28, possibilita aos nubentes tratarem a 

respeito dos bens, de maneira geral, não somente estrito ao regime do matrimônio, 

porém aberto a outos vieses patrimoniais, como a doação de bens para os filhos, como 

adiantamento da herança. 

 

1.5 – O Estatuto do Idoso e o Estatuto da Pessoa com Deficiência: novas 

disposições de proteção. 

 

Além desse inevitável atrito provocado pela nova dinâmica do Direito Civil – 

Constitucional, que assevera a releitura dos institutos civis sob o filtro dos direitos 

fundamentais previstos na Constituição Federal, bem como sua visão 

                                                           
27 CHAVES DE FARIAS, Cristiano e ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil. Famílias Vol. 6. 8.ed. 
Salvador: Juspodivm, 2016. p. 352. 
28 “Art. 1.639. É lícito aos nubentes, antes de celebrado o casamento, estipular, quanto aos seus bens, o 
que lhes aprouver.” 
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despatrimonializada, destaca-se o posterior aparecimento de Leis, cujos fundamentos 

reforçam a inviabilidade da manutenção do regime da separação obrigatória de bens 

para os idosos frente a nova tábua axiológica protetiva instaurada no Código Civil 

vigente. 

Nesse diapasão, destaca-se a entrada em vigor do Estatuto do Idoso, Lei n° 

10.741/03, que não somente assevera ao Estado e à sociedade a proteção integral e o 

dever geral de prevenção em face de ameaça ou violação ao direito do maior de 60 

anos, bem como estipula o gozo de todos os direitos fundamentais pelos idosos, como 

forma de proteção. 

De maneira a elucidar o evidente antagonismo instaurado, observa-se que 

enquanto o regime legal de bens pelo critério etário restringe a capacidade de escolha 

do maior de 70 anos, o art. 2°, do Estatuto do Idoso, lhe assegura todas as 

oportunidades e facilidades para o seu bem-estar, em condições de liberdade. 

Ademais, o art. 3°, do Estatuto do Idoso, aponta ser obrigação da família, 

sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a 

efetivação do direito à liberdade. Com isso, depreende-se que a manutenção de um 

instituto civil que extingue a autonomia privada do maior de 70 anos para escolher o 

melhor regime matrimonial para sua vida particular, se coloca como impeditivo para o 

disposto no referido artigo. 

Nesse sentido, Maria Berenice Dias aduz:  

Porém, das hipóteses em que a lei determina o regime de separação obrigatória 
de bens, a mais desarrazoada é a que impõe tal sanção aos nubentes maiores 
de 70 anos (C C 1. 641 II), em flagrante afronta ao Estatuto do Idoso. A limitação 
da vontade, em razão da idade, longe de se constituir em uma precaução (norma 
protetiva), se constituiu em verdadeira sanção. 29 

Outrossim, cita-se, como outro instituto jurídico que se contrapõe aos efeitos do 

regime legal de bens relativo ao septuagenário, a nova teoria das incapacidades 

civilísta estabelecida pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei n° 13.146, de 2015, 

que, rompendo a deficiência da incapacidade, assegura ao indíviduo o respeito quanto 

                                                           
29 DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. 10. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais LTDA, 
2015. p. 327. 
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a sua autonomia privada.  

Relacionando essa mudança acerca da capacidade relativa do indivíduo 

deficiente e a valorização dos direitos fundamentais na seara privada, Cristiano Chaves 

de Farias e Nelson Rosenvald ressaltam: 

Assim, ao contrário do que afirmava a redação original do Código Civil (que, em 
visão simplista, permitia a retirada da plena capacidade de alguém pelo simples 
fato de ter uma conformação mental diferenciada), o direito constitucional à 
dignidade, à igualdade e à não discriminação traz a reboque o direito à 
singularidade, que não é outra coisa senão o direito de ser diferente. Por isso, 
deficiência (física ou psíquica), por si só, não gera incapacidade jurídica: e nem 
toda pessoa incapaz juridicamente é, necessariamente, deficiente.30 

Assim, atualmente, conforme os arts. 3° e 4°, III, do Cógigo Reale31,  mesmo 

que o idoso apresente alguma deficiência que afete seriamente seu discernimento, não 

pode mais ser considerado absolutamente, mas sim relativamente incapaz para a 

prática dos atos civis em geral, sendo possivel a realização de negócio juridico, desde 

que assistido.  

Diante disso, abstrai-se que o regime obrigatório de bens não pode estabelecer a 

incapacidade absoluta do idoso para a escolha do regime matrimonial de bens, partindo 

de um pressuposto que agora é tido como hipótese de incapacidade relativa para a 

feitura dos atos civis genéricos, qual seja a falta de discernimento provocada pela 

senilidade. 

Faz-se ressalva, quanto ao assunto, para esclarecer que, apesar do regime da 

separação obrigatória de bens dos idosos ter adotado como pressuposto para sua 

instituição a noção preconceituosa de que velhice remonta a senilidade, é possível o 

envelhecimento de forma natural e saudável, sem comprometimento da manutenção 

das necessidades básicas de vida, denominada de senescência.  

Sublinha-se, pois, que, atualmente, mesmo no caso de casamento do idoso que, 

realmente seja senil, com o discernimento seriamente reduzido, o regime legal de bens 

                                                           
30 CHAVES DE FARIAS, Cristiano e ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil. Famílias Vol. 6. 8.ed. 
Salvador: Juspodivm, 2016. p. 320. 
31 “Art. 3 o São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 
(dezesseis) anos.” 
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não se mostraria justificável para tolher a capacidade de escolha do regime matrimonial, 

sob o desiderato da proteção patrimonial. seja por se basear em pressuposto que é tido 

como causa de incapacidade relativa, seja por violar o princípio à dignidade da pessoa 

humana, ao reduzir o indivíduo em mero meio de proteção patrimonial. 

Observa-se, ainda, com a separação da relação entre deficiência e incapacidade 

que, se o idoso for senil, mas seu discernimento estiver intacto, apenas com ínfimo 

comprometimento, a melhor forma de proteger o patrimônio e reforçar a autonomia 

desse indíviduo que, apesar de possuir alguma deficiência, pode exprimir a sua vontade 

e se autodeterminar quanto o regime matrimonial de bens, seria por meio da tomada de 

decisão apoiada, disposta no art. 1.783-A, do Código Civil32. 

De modo a compactuar com essa lógica, Cristiano Chaves de Farias e Nelson 

Rosenvald argumentam: 

Não se justifica, em absoluto, impor a uma pessoa o enquadramento jurídico 
como incapaz, por conta de um impedimento física, mental, intelectual ou 
sensorial. Toda pessoa é capaz, em si mesma. Até porque, de fato, evidencia 
discriminatório e ofensivo chamar um humano de incapaz somente por conta de 
uma deficiência física ou mental. 33 

A tomada de decisão apoiada, instiuto jurídico intermediário entre os extremos 

das pessoas sem deficiência e aquelas com deficiência que foram qualificadas pela 

impossibilidade de emissão volitiva, consiste na escolha da pessoa deficiente, porém 

capaz de se autodeterminar, de, pelo menos dois indivíduos idôneos e que possuem 

vínculos pessoais com ela, para ajudar em seu processo de escolha, fornecendo 

variado substrato fortalecedor da capacidade.  

Corrroborando com a possível aplicação da tomada de deicisão apoiada no caso 

do idoso senil que, apesar da deficiência, consegue expressar sua vontade quanto a 

escolha do regime matrimonial de bens, Cristiano Chaves de Farias e Nelson 

                                                                                                                                                                                            
“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; V - os pródigos.” 
32 “Art. 1.783-A.  A tomada de decisão apoiada é o processo pelo qual a pessoa com deficiência elege 
pelo menos 2 (duas) pessoas idôneas, com as quais mantenha vínculos e que gozem de sua confiança, 
para prestar-lhe apoio na tomada de decisão sobre atos da vida civil, fornecendo-lhes os elementos e 
informações necessários para que possa exercer sua capacidade.” 
33 CHAVES DE FARIAS, Cristiano e ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil. Famílias Vol. 6. 8.ed. 
Salvador: Juspodivm, 2016. p. 328. 
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Rosenvald, dialogam: 

Cuida-se de figura bem mais elástica do que a tutela e a curatela, pois estimula a 
plena capacidade de agir e a autodeterminação da pessoa beneficiária do apoio, 
sem que sofra o estigma social da curatela, medida nitidamente invasiva à 
liberdade. Não se trata, pois, de um modelo limitado da capacidade, mas de um 
reméio personalizado para as necessidades existenciais de uma pessoa, no qual 
as medidas de cunho patrimonial surgem em caráter acessório, prevalecendo o 
cuidado assistencial e vital do ser humano.34  

Assim, visualiza-se que o regime da separação obrigatória de bens no casamento 

do maior de 70 anos viola o Estatuto do Idoso, que protege a liberdade de escolha do 

septuagenário, bem como o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que não mais 

estabelece a senilidade como motivo para decretar a incapacidade total da pessoa, 

como faz o art. 1.641, inciso II, do Código Reale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
34 CHAVES DE FARIAS, Cristiano e ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil. Famílias Vol. 6. 8.ed. 
Salvador: Juspodivm, 2016. p. 340. 
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Capítulo 2 – O idoso e o matrimônio. 

 

2.1 - Liberdade para casar e a fixação do regime patrimonial de bens. 

 

Observa-se, quanto à temática da liberdade no âmbito civilista, sua inevitável 

relação com a autonomia privada, que é expressa pela capacidade plena do indivíduo 

em se autodeterminar quanto aos rumos da vida, pois esta consubstancia meio 

necessário para a consecução daquela. 

Nesse sentido, abstrai-se dificuldade em se afirmar que determinado indivíduo é 

livre, quando sua autonomia é ceifada por dispositivo jurídico que, lastreado em 

pressupostos carecedores de cientificidade e falta de suporte probatório, estabelece a 

incapacidade para a eleição do regime de bens.  

Diante disso, analisar-se-á, em relação à liberdade do idoso, importante 

dicotomia instaurada na seara civilista, pois, simultaneamente, enquanto lhe é facultado 

casar com quiser, o mesmo direito não é verificado no âmbito do regime de bens que, 

apesar de possuir como característica principal a liberdade de escolha, o art. 1.641, 

inciso II, do Código Reale, ignora e assevera a necessária adoção do regime da 

separação obrigatória de bens. 

 

2.1.1 – A autonomia da vontade da pessoa idosa. 

 

Expõe-se, de início, que a noção de autonomia engloba, além da capacidade de 

direito, expressa pela possibilidade de o indivíduo ser titular das relações jurídicas, a 

capacidade de fato, que é a aptidão para exercer por si mesmo os variados atos da vida 

civil. 
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Nesse diapasão, afirma-se que, se a capacidade de direito sempre foi tida como 

inerente ao ser humano, não sendo facultada sua limitação, a capacidade de fato era 

tratada como aspecto possível de ser limitada, inclusive até tolhida, pelas diversas 

causas definidas como incapacidade absoluta. 

Todavia, em decorrência tanto da constitucionalização do Direito Civil, quanto da 

eficácia dos direitos fundamentais nas relações privadas, além do surgimento do 

Estatuto da Pessoa com Deficiência, houve uma valorização da capacidade de fato do 

indivíduo no âmbito civilista, de modo que, atualmente, somente o menor de 18 anos é 

considerado totalmente incapaz. 

Dessa forma, uma vez completada a maioridade civil, o indivíduo goza, via de 

regra, da capacidade plena, sendo capaz não somente para ser titular das relações 

jurídicas, assim como realizar, conforme sua psique, os mais variados atos da vida, 

materializando sua autonomia e, consequente, liberdade na esfera civilista.  

Em razão disso e, baseado nessa atual dinâmica protetiva do Código Reale, 

marcada pelo enraizamento dos direitos fundamentais nos institutos civis e valorização 

da autonomia da pessoa humana, dessume-se que a capacidade do idoso é plena, não 

sendo afetada pelo simples transcurso da idade, possibilitando-lhe, assim, a feitura dos 

atos da vida civil. 

Essa valorização da autonomia do indivíduo e, portanto, do idoso, é espraiada 

pelos diversos institutos jurídicos civis, como o casamento, em que os nubentes 

possuem a liberdade para contrair matrimônio com a pessoa que melhor preencher 

seus anseios amorosos, sem restrição de idade, raça ou etnia. 

Nessa seara, inclusive, observa-se o recente Estatuto da Pessoa com 

Deficiência que, em seu art. 6°, I, afirma que a deficiência não afeta a plena capacidade 

civil da pessoa para casar-se e constituir união estável. 

Todavia, em relação ao regime de bens, percebe-se dissonância quanto à essa 

valorização da autonomia humana, apregoada pelos novos valores protetivos do 

ordenamento civil, pois o art. 1.641, inciso II, do Código Reale, lastreado na presunção 

de senilidade e mero interesse econômico do outro cônjuge, assevera a necessária 
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adoção do regime da separação obrigatória de bens pelo maior de 70 anos, para 

proteger seu patrimônio. 

Essa desarmonia quanto à autonomia do indivíduo, adotada pelo regime legal de 

bens atinente ao idoso, não fica restrita à nova dinâmica axiológica adotada pelo 

Código Reale, mas, também quanto a própria sistemática do regime de bens, tendo em 

vista que esta, justamente por entender que a escolha quanto ao regramento 

patrimonial se trata de meros efeitos econômicos do casamento e, portanto, interesses 

disponíveis, se baseia no princípio da livre escolha, para assegurar liberdade na eleição 

pelos nubentes35. 

Nesse diapasão Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, dialogam: 

Abraça com isso, o Direito Civil 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 
(propriedade dos bens, administração patrimonial, gozo e disponibilidade dos 
direitos patrimoniais, responsabilidade por divídas, etc.)36 

Diante disso, observa-se, pois, que o regime legal de bens aplicável ao idoso 

apresenta uma dissonância quanto à autonomia não somente para com a tábua 

axiológica do Código Reale que, calcada na valorização da capacidade da pessoa 

humana, assevera, por exemplo, a liberdade do casamento, bem como para o próprio 

regime de bens, do qual é espécie, tendo em vista que o princípio da livre escolha é tido 

como norte interpretativo para que os nubentes possam eleger o regime que mais lhe 

convém, materializando, assim, tanto sua autonomia quanto liberdade civil. 

 

2.1.2 – A escolha do regime matrimonial de bens. 

 

Reforçando essa dissonância da autonomia existente entre o regime legal de 

bens aplicável ao idoso, que impõe o regime da separação obrigatória, e a sistemática 

                                                           
35 “Art. 1.639. É lícito aos nubentes, antes de celebrado o casamento, estipular, quanto aos seus bens, o 

que lhes aprouver.” 
36 CHAVES DE FARIAS, Cristiano e ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil. Famílias Vol. 6. 8.ed. 
Salvador: Juspodivm, 2016. p. 325. 
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da livre escolha inerente ao gênero regime de bens, observa-se que o ordenamento 

civil faculta aos demais nubentes as seguintes espécies: comunhão parcial de bens, 

comunhão universal de bens, separação convencional de bens e o regime da 

participação final dos aquestos. 

Destaca-se, de início, que, para o exercício dessa liberdade de escolha quanto 

ao regime de bens, os demais nubentes, ao se casarem, deverão realizar, no momento 

da habilitação, um negócio jurídico formal, por escritura pública, denominado pacto 

antenupcial, sob risco de incorrerem no regime supletivo da comunhão parcial de bens, 

conforme o art. 1.640, do Código Civil37. 

Assim, caso os nubentes não realizem o pacto antenupcial ou esse seja inválido, 

o regime de bens que irá nortear o aspecto patrimonial do casamento é a comunhão 

parcial de bens, que apregoa a comunicação somente dos bens adquiridos durante o 

enlace matrimonial, seja aquesto, seja bens eventuais, como o prêmio da loteria, exceto 

os dispostos no art. 1.659, do Código Reale.38  

Essa predileção adotada pelo ordenamento civil, para os casos em que os 

nubentes não tenham exprimido sua vontade acerca do regime de bens, se deve ao 

fato da comunhão parcial de bens minimizar eventuais injustiças materiais, por presumir 

o esforço comum na obtenção dos bens, durante o casamento. 

Dissecando os pressupostos ensejadores dessa proteção característica da 

comunhão parcial de bens, Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, articulam: 

Tem como pano de fundo reconhecer uma presunção absoluta (juris et de jure) 
de colaboração conjunta pela aquisição onerosa de bens (decorrente de compra 
e venda, por exemplo) na constância do casamento. Ou seja, presume-se que, 
durante a convivência, um esposo auxilia o outro na aquisição de bens, ainda 
que psicológica ou moralmente, não apenas economicamente. Assim, todos os 

                                                           
37 “Artigo. 1.640. Não havendo convenção, ou sendo ela nula ou ineficaz, vigorará, quanto aos bens entre 
os cônjuges, o regime da comunhão parcial.” 
38 “Artigo 1.659. Excluem-se da comunhão: I - os bens que cada cônjuge possuir ao casar, e os que lhe 
sobrevierem, na constância do casamento, por doação ou sucessão, e os sub-rogados em seu lugar; II - 
os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em sub-rogação dos 
bens particulares; III - as obrigações anteriores ao casamento; IV - as obrigações provenientes de atos 
ilícitos, salvo reversão em proveito do casal; V - os bens de uso pessoal, os livros e instrumentos de 
profissão; VI - os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge; VII - as pensões, meios-soldos, 
montepios e outras rendas semelhantes.” 
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bens adquiridos durante o matrimônio são frutos de ajuda mútua, não 
comportando a alegação de esforço comum.39 

Caso, todavia, os demais nubentes firmem pacto antenupcial válido, observa-se 

a possibilidade do exercício da livre escolha quanto a eleição dos regimes de bens, 

como a opção pela comunhão universal de bens. 

Sobre a comunhão universal, observa-se a comunicação de patrimônio do casal, 

independentemente, dos bens terem sido adquiridos previamente ao casamento, 

excetuado os dispostos no art. 1.668, do Código Civil40. 

De forma a expor essa dinâmica protetiva, Cristiano Chaves de Farias e Nelson 

Rosenvald afirmam: 

É uma verdadeira fusão de acervos patrimoniais, constituindo uma única massa 
que pertence a ambos, igualmente, condomínio e em razão da qual cada 
participante terá direito à meação sobre todos os bens componentes dessa 
universalidade formada, independentemente de terem sido adiquiridos antes ou 
depois das núpcias, a título oneroso ou gratuito.41 

Assim, por exemplo, caso determinado indivíduo que, já possuindo um vasto 

patrimônio avaliado em dois milhões de reais, escolhesse o regime da comunhão 

universal de bens para se casar com outra pessoa que não possui patrimônio algum, 

abstrai-se que, apesar do acervo patrimonial do casal somente advir dos bens daquele 

cônjuge, esta teria os mesmos diretos sobre a universalidade formada. 

Sublinha-se, ainda, que nesse regime de bens, a vítima de ato ilícito perpetrado 

por somente um dos cônjuges poderá executar os bens do outro, mesmo que este não 

tenha auferido proveito econômico algum com a pratica do referido ato. 

                                                           
39 CHAVES DE FARIAS, Cristiano e ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil. Famílias Vol. 6. 8.ed. 
Salvador: Juspodivm, 2016. p. 358. 
40  Art. 1.668. São excluídos da comunhão: I - os bens doados ou herdados com a cláusula de 
incomunicabilidade e os sub-rogados em seu lugar; II - os bens gravados de fideicomisso e o direito do 
herdeiro fideicomissário, antes de realizada a condição suspensiva; III - as dívidas anteriores ao 
casamento, salvo se provierem de despesas com seus aprestos, ou reverterem em proveito comum; IV - 
as doações antenupciais feitas por um dos cônjuges ao outro com a cláusula de incomunicabilidade; V - 
Os bens referidos nos incisos V a VII do art. 1.659. 
41 CHAVES DE FARIAS, Cristiano e ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil. Famílias Vol. 6. 8.ed. 
Salvador: Juspodivm, 2016. p. 362. 
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Para mais, salienta-se que nesse regime de bens, quando há descendentes 

deixados pelo falecido, o cônjuge sobrevivente não concorre à legítima como herdeiro 

necessário, pois já possui direito ao recebimento de todos os bens deixados. 

Acerca do regime de bens da separação convencional, observa-se que não há 

comunicação patrimonial alguma dos bens dos nubentes, estabelecendo, assim, um 

completo afastamento econômico, em que cada indivíduo permanece com seu 

patrimônio individual. 

Em conformidade com isso, Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald 

explicam que “a separação convencional de bens é o regime de bens que promove uma 

absoluta diáspora patrimonial, obstando a comunhão de todo e qualquer bem adquirido 

por cada cônjuge, antes ou depois do casamento, seja a título gratuito ou oneroso. ”42 

Destaca-se, que essa diáspora econômica não deve ser interpretada como falta 

de confiança ou de amor para com o outro cônjuge, mas sim uma opção pessoal que, 

por vezes, é motivada pelo alto risco econômico que a profissão de um dos casados 

possui, de maneira a ser mais prudente estabelecer uma incomunicabilidade de bens e, 

consequentemente, evitar possíveis execuções no patrimônio do outro. 

Aponta-se, todavia, como único ponto de ligação patrimonial entre os nubentes 

casados pelo regime da separação convencional de bens, o rateio, que é realizado de 

maneira proporcional ao ganho de cada um, em relação às despesas com a 

manutenção do lar, como conta de gás, energia elétrica e de água. 

Outrossim, salienta-se, em conformidade com o art. 1.829, do Código Civil43, que 

o cônjuge sobrevivente, mesmo casado no regime da separação convencional de bens, 

concorre com descendentes e ascendentes, como herdeiro necessário, em evidente 

                                                           
42 CHAVES DE FARIAS, Cristiano e ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil. Famílias Vol. 6. 8.ed. 
Salvador: Juspodivm, 2016. p. 367 
43  “Art. 1.829. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte: (Vide Recurso Extraordinário nº 
646.721) (Vide Recurso Extraordinário nº 878.694) I - aos descendentes, em concorrência com o cônjuge 
sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal, ou no da 
separação obrigatória de bens (art. 1.640, parágrafo único); ou se, no regime da comunhão parcial, o 
autor da herança não houver deixado bens particulares; II - aos ascendentes, em concorrência com o 
cônjuge; III - ao cônjuge sobrevivente; IV - aos colaterais.” 
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detrimento da autonomia privada estabelecida pelo casal na adoção do regime 

patrimonial de bens. 

Em consonância com isso, colaciona-se julgado do Superior Tribunal de Justiça:  

EMENTA CIVIL. DIREITO DAS SUCESSÕES. CÔNJUGE. HERDEIRO 
NECESSÁRIO. ART. 1.845 DO CC. REGIME DE SEPARAÇÃO 
CONVENCIONAL DE BENS. CONCORRÊNCIA COM DESCENDENTE. 
POSSIBILIDADE. ART. 1.829, I, DO CC. 1. O cônjuge, qualquer que seja o 
regime de bens adotado pelo casal, é herdeiro necessário (art. 1.845 do Código 
Civil). 2. No regime de separação convencional de bens, o cônjuge sobrevivente 
concorre com os descendentes do falecido. A lei afasta a concorrência apenas 
quanto ao regime da separação legal de bens prevista no art. 1.641 do Código 
Civil. Interpretação do art. 1.829, I, do Código Civil. 3. Recurso especial 
desprovido. (STJ, Ac 2° Seção, Resp.1.382.170/SP. Min. João Otávio de 
Noronha, j. 22/4/2015) 

Acerca do regime de bens da participação final nos aquestos44, observa-se que 

durante o enlace matrimonial as regras da separação convencional incidem no 

regramento patrimonial, estabelecendo a diáspora econômica entre o patrimônio dos 

casados, porém, no momento da dissolução marital, a regulamentação é baseada na 

comunhão parcial de bens, de maneira que um dos nubentes tenha direito à metade 

dos aquestos obtidos pelo outro, durante o interim do casamento. 

Explicando a lógica protetiva desse regime de bens, Cristiano Chaves de Farias 

e Nelson Rosenvald afirmam que “ 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,”45 

Assim, depreende-se que nesse regime de bens os nubentes, além da livre 

gerência para administrar o seu patrimônio, somente compartilham os acréscimos na 

possível dissolução, não havendo qualquer possibilidade de diminuição do seu acervo 

patrimonial. 

 

                                                           
44 “Artigo 1.672. No regime de participação final nos aqüestos, 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.” 
45 CHAVES DE FARIAS, Cristiano e ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil. Famílias Vol. 6. 8.ed. 

Salvador: Juspodivm, 2016. p. 373. 
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Disso, observa-se que, se um dos nubentes tiver auferido um ganho patrimonial 

de R$ 200.000,00 e o outro de R$ 400.000,00, ambos provenientes de aquestos, 

enquanto aquele terá o direito ao valor de R$ 200.000,00, este terá na quantia de R$ 

100.000,00. 

Sublinha-se, todavia, que, apesar de os nubentes terem liberdade na 

administração do seu patrimônio, em decorrência do regramento da separação 

convencional de bens incidir durante o matrimônio, a autonomia privada nessa gerência 

também encontra limites, como a necessária vênia conjugal para a venda ou oneração 

de um bem imóvel. 

Destaca-se, para mais, que se não for possível a divisão dos aquestos, no 

momento da dissolução marital, deverá haver uma reposição em dinheiro baseado no 

valor dos bens obtidos durante o casamento, conforme o art. 1.679, do Código Civil. 

Aponta-se, ainda, que o ordenamento civil, assim como faz com o idoso, impõe, 

com o objetivo da proteção patrimonial, a necessidade da adoção do regime da 

separação obrigatória de bens para o casamento de outros sujeitos tutelados no art. 

1.641, do Código Civil de 2002. 

Nesse sentido, observa-se a necessária adoção do regime da separação 

obrigatória de bens para as pessoas que contraem casamento com inobservância das 

causas suspensivas de celebração, como o cônjuge viúvo que ainda não fez a partilha 

dos bens comuns. 

Além dessa hipótese, vislumbra-se, também, a imperativa adoção do regime da 

separação obrigatória de bens, quando os nubentes ou algum deles, depender de 

suprimento judicial para casar, como as pessoas que, apesar de possuírem capacidade 

para se casar, em virtude de possuírem idade entre 16 e 18 anos, não possuem a 

capacidade civil plena. 
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2.2 – O regime da separação obrigatória de bens aplicável ao idoso. 

 

Diante dessa dissonância apresentada pelo regime legal de bens aplicável ao 

idoso em relação à valorização da autonomia assegurada tanto pelo influxo dos direitos 

fundamentais na seara privada, quanto pela dinâmica da livre escolha inerente ao 

regime de bens, observa-se a importância de analisar seus pressupostos de formação 

para compreender que o instituto jurídico carece de motivos para existir, mesmo com 

adequação intentada pela jurisprudência, por meio da Súmula 377, do Supremo 

Tribunal Federal. 

Essa análise se torna ainda mais importante quando, baseado em dados 

coletados pelo IBGE46, percebe-se, na atualidade, o inevitável aumento desse regime 

de bens, em virtude não somente do aumento da taxa de nupcialidade no Brasil, cujo 

crescimento foi de 2,8% em 2015, em relação ao ano de 2014, bem como a elevação 

do número de casamentos tardios, motivado pela crescente percepção do brasileiro 

quanto a inexistência de idade para amar e a busca da prévia estabilidade financeira, 

para fundar sua família 

Assim, afirma-se, de início, que, mesmo em 1916, período de instituição do 

regime protetivo em que o ordenamento civil privilegiava o ter ao invés do ser, havia 

uma latente falta de coerência sistemática dos motivos elencados pelo regime protetivo, 

quais sejam a presunção de senilidade e o mero interesse econômico do outro cônjuge, 

para definir, a priori, a incapacidade civil do idoso quanto à escolha do regime de bens.  

Com o mesmo pensar, Caio Mário da Silva Pereira expõe que “a limitação da 

vontade, em razão da idade, impondo regime de separação obrigatória de bens, longe 

de se constituir uma precaução (norma protetiva), constitui-se em verdadeira 

incoerência. ”47 

 

                                                           
46 Disponível http://www.ibge.gov.br/apps/populacao/projecao/. Acesso 28/10/17. 
47 PEREIRA, Caio Mario da Silva. Direito de Família. 21. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013. p. 216. 
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Tal constatação fica silente, pois, simultaneamente, a pessoa sexagenária, 

quanto a alienação ou doação de bens, seria tida como plenamente capaz e, por isso, 

poderia realizar tais atos negociais, inclusive para alguém que fingisse o afeto apenas 

para obter o proveito econômico, aspecto esse que, justamente, serviu como um dos 

motivos para a incapacidade quanto à escolha do regime de bens. 

Essa percepção, é corroborada por decisão do Superior Tribunal de Justiça, que 

assevera a possibilidade da doação entre cônjuges casados pelo regime legal de bens 

referente ao septuagenário: 

Ementa: Processual civil. Recurso especial. Ação de conhecimento sob o rito 
ordinário. Casamento. Regime da separação legal de bens. Cônjuge com idade 
superior a sessenta anos. Doações realizadas por ele ao outro cônjuge na 
constância do matrimônio. Validade. - São válidas as doações promovidas, na 
constância do casamento, por cônjuges que contraíram matrimônio pelo regime 
da separação legal de bens, por três motivos: (i) o CC/16 não as veda, 
fazendo-no apenas com relação às doações antenupciais; (ii) o fundamento que 
justifica a restrição aos atos praticados por homens maiores de sessenta anos ou 
mulheres maiores que cinquenta, presente à época em que promulgado o CC/16 
, não mais se justificam nos dias de hoje, de modo que a manutenção de tais 
restrições representam ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana; 
nenhuma restrição seria imposta pela lei às referidas doações (iii) caso o doador 
não tivesse se casado com a donatária, de modo que o Código Civil , sob o 
pretexto de proteger o patrimônio dos cônjuges, acaba fomentando a união 
estável em detrimento do casamento, em ofensa ao art. 226 , § 3º , da 
Constituição Federal . Recurso especial não conhecido. STJ - RECURSO 
ESPECIAL REsp 471958 RS 2002/0136764-8 (STJ) Data de publicação: 
18/02/2009  

Ademais, corroborando para essa problemática acerca da falta de coerência 

sistemática dos motivos, observa-se que embasado pela possível falta de discernimento 

proveniente da idade, o idoso é tido como totalmente incapaz para a escolha do regime 

matrimonial de bens, porém, ao mesmo tempo, é considerado plenamente capaz para 

ser Presidente da República, gerindo o patrimônio público e decidindo o futuro de toda 

uma nação, como é o caso, atualmente, do Presidente Michel Temer. 

Reforçando esse posicionamento, Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona 

Filho argumentam: 
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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. 48 

Para mais, observa-se que a dinâmica de aplicação do instituto se baseia no 

pressuposto de que o idoso possui patrimônio a ser protegido. Todavia, destaca-se 

casos em que o septuagenário não possui bens a serem tutelados ou que o outro 

cônjuge é mais rico e, mesmo assim, o maior de 70 anos continua tendo tolhida sua 

capacidade de escolha do regime da separação de bens, em benefício de sua proteção 

patrimonial que, por vezes, inexiste.   

Além disso, destaca-se a falta de suporte probatório para se afirmar uma 

possível falta de discernimento do indivíduo provocado pela idade ou o mero interesse 

econômico do outro cônjuge no casamento, para que o instituto civil, sob pretexto de 

proteção patrimonial, tolha a capacidade civil do idoso. 

 Em conformidade com isso, sublinha-se que uma vez adquirida a capacidade 

civil plena pela maioridade, a incapacidade do indivíduo provocada pela falta de 

discernimento deve ser decretada por meio do necessário procedimento judicial, com 

apoio médico, para comprovar sua condição, e não por meio de presunção estabelecida 

pelo legislador.  

Compactuando sobre o necessário procedimento judicial para a declaração da 

incapacidade do idoso, Maria Berenice Dias argumenta: 

Ao se falar no estado da pessoa, toda cautela é pouca. A plena capacidade é 
adquirida quando do implemento da maioridade e só pode ser afastada em 
situações extremas e através do processo judicial de interdição (CPC 1.1 77 a 
1.1 86). É indispensável não só a realização de perícia, mas também é 
obrigatório que o interditando seja interrogado pelo magistrado. Raros processos 
são revestidos de tantos requisitos formais. Tal rigorismo denota o extremo 
cuidado do legislador quando trata da capacidade da pessoa. Diante do 
casamento, no entanto, tudo isso é olvidado. Quando alguém, após atingir a 
idade de 70 anos, quiser casar, ainda que não esteja impedido de fazê-lo, não 

                                                           
48 GAGLIANO, Pablo Stolze e PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo Curso de Direito Civil. Vol. VI. 2. ed. 
São Paulo: Saraiva, 2012 p. 432.  
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pode dispor sobre questões patrimoniais e escolher livremente o regime de bens. 
49 

Ainda, destaca-se que se fosse aceita a presunção legislativa para cessar a 

capacidade civil do idoso, deveria ser lastreada em estudos científicos, como os 

realizados para a definição etária da maioridade civil e, consequente, capacidade plena, 

e não em motivos carecedores de embasamento bio-psicológico.  

Nesse mesmo diapasão, Carlos Roberto Gonçalves, baseado em Silmara Juny 

Chinellato, assevera: 

A questão, no entanto, foi bem enfocada por SILMARA JUNY CHINELATO nos 
seus comentários ao novo diploma civil. Na visão da mencionada civilista, 
inexiste razão científica para a restrição imposta no dispositivo em tela, pois 
pessoas com mais de 70 anos aportam a maturidade de conhecimentos da vida 
pessoal, familiar e profissional, devendo, por isso, ser prestigiadas quanto à 
capacidade de decidir por si mesmas.50 

 

Ademais, cessar a capacidade do idoso por presumir que o outro cônjuge 

apresenta apenas o interesse econômico no casamento não se sustenta como motivo, 

pois é baseado em mero preconceito, cuja definição “opinião ou pensamento acerca de 

algo ou de alguém cujo teor é construído a partir de análises sem fundamentos, sendo 

preconcebidas sem conhecimento e/ou reflexão.”51, já demonstra sua impossibilidade 

de uso. 

Relacionando a falta do subsídio probatório para embasar essa presunção de 

incapacidade absoluta adotada pelo regime de bens, Caio Mario da Silva Pereira 

salienta: 

                                                           
49 DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. 10. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais LTDA, 
2015. p. 658. 
50 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro – Direito de Família. Vol. VI. 9. Ed. São Paulo: 
Saraiva, 2012. p. 396. 
51 Disponível em http https://www.dicio.com.br/preconceito/. Acesso 28/10/17. 

https://www.dicio.com.br/preconceito/
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Não encontra justificativa econômica ou moral, pois que a desconfiança contra o 
casamento dessas pessoas não tem razão de subsistir. Se é certo que podem 
ocorrer esse matrimônios por interesse nessas faixas etàrias, certo tambèm que 
em todas as idades o mesmo pode existir. 52  

Nesse mesmo viés lógico, de maneira a vaticinar a inconsistência probatória dos 

motivos da instituição do regime legal de bens aplicável ao idoso, Maria Berenice Dias 

articula: 

Mas, com relação aos idosos, há presunção juris et de jure de total incapacidade 
mental. 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. 53  

Em virtude dessa falta de coêrencia lógica e suporte probatório dos pressupostos 

ensejadores da elaboração, bem como a dissonância entre a manutenção do regime da 

separação legal de bens atiente ao maior de 70 anos, operada pelo Código Reale, e os 

valores principiológicos da Carta da República, a jurisprudência 54  e doutrina 55 

nacionais vêm apresentando Súmulas e entendimentos, flexibilizando a incidência 

rigorosa do instituto. 

Cita-se, de início, o entendimento da doutrina56 acerca da não incidência do 

regime legal de bens no casamento referente aos idosos, quando este for precedido de 

união estável iniciada antes da idade de 70 anos. 

Nessa mesma visão, colaciona-se recente julgado do Superior Tribunal de 

Justiça, que reforça  a exclusão do regime legal de bens, quando o relacionamento 

amoroso do idoso se inicia antes da idade determinada no dispositivo 1.641, inciso II, 

                                                           
52 PEREIRA, Caio Mario da Silva. Direito de Família. 21. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013. p. 215. 

53 DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. 10. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais LTDA, 
2015. p. 328. 
54 Súmula n°. 377, do Supremo Tribunal Federal: “No regime de separação legal de bens, comunicam-se 
os adquiridos na constância do casamento. ” 
55 Enunciado 125, da I Jornada de Direito Civil – Proposição sobre o art. 1.641, inc. II: Redação atual: “da 
pessoa maior de sessenta anos”. Proposta: revogar o dispositivo. Justificativa: “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”. 
56 Enunciado 261, da III Jornada de Direito Civil – Proposição sobre o art. 1.641, inciso II: “A 
obrigatoriedade do regime da separação de bens não se aplica a pessoa maior de sessenta anos, 
quando o casamento for precedido de união estável iniciada antes dessa idade.” 
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do Código Reale, qual seja a de 70 anos. 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. MATRIMÔNIO CONTRAÍDO 
POR PESSOA COM MAIS DE 60 ANOS. REGIME DE SEPARAÇÃO 
OBRIGATÓRIA DE BENS. CASAMENTO PRECEDIDO DE LONGA UNIÃO 
ESTÁVEL INICIADA ANTES DE TAL IDADE. RECURSO ESPECIAL NÃO 
PROVIDO. 1. O artigo 258, parágrafo único, II, do Código Civil de 1916, vigente à 
época dos fatos, previa como sendo obrigatório o regime de separação total de 
bens entre os cônjuges quando o casamento envolver noivo maior de 60 anos ou 
noiva com mais de 50 anos. 2. Afasta-se a obrigatoriedade do regime de 
separação de bens quando o matrimônio é precedido de longo relacionamento 
em união estável, iniciado quando os cônjuges não tinham restrição legal à 
escolha do regime de bens, visto que não há que se falar na necessidade de 
proteção do idoso em relação a relacionamentos fugazes por interesse 
exclusivamente econômico . 3. Interpretação da legislação ordinária que melhor 
a compatibiliza com o sentido do art. 226, § 3º, da CF, segundo o qual a lei deve 
facilitar a conversão da união estável em casamento. 4. Recurso especial a que 
se nega provimento"(REsp 1.318.281/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL 
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe  

Ilustrando a importância desse esforço jurisprudencial para uma adequação entre 

norma e mudança histórico-social, Maria Berenice Dias aduz os motivos da edição da 

Súmula 377, do Supremo Tribunal Federal. 

Ou seja, a jurisprudência procedeu à alteração do dispositivo legal que impunha 
o regime da separação obrigatória . Considerando que a convivência leva à 
presunção do esforço comum na aquisição de bens , determinou a adoção do 
regime da comunhão parcial para impedir o locupletamento ilícito de um dos 
consones em detrimento do outro. Nítido o conteúdo ético do enunciado, que de 
forma salutar assegura a meação sobre o patrimônio construído durante o 
período de convívio , de modo a evitar a ocorrência de enriquecimento 
injustificado .57 

Dessa maneira, já é silente que os aquestos se comunicam na constância do 

casamento, mesmo para as pessoas maiores de 70 anos, valorizando o esforço 

conjunto e evitando o enriquecimento sem causa de um dos cônjuges, segundo a 

Súmula 377, do Supremo Tribunal Federal. 

Atento à essa problemática da incomunicabilidade dos bens, mesmo presente o 

esforço comum em casamentos de maiores de 70 anos, Pablo Stolze Gagliano e 

Rodolfo Pamplona Filho, no mesmo viés lógico de Maria Berenice Dias, asseveram: 

Além disso, ao longo da vida do casal, o estabelecimento de uma separação 
patrimonial em caráter absoluto pode gerar a delicada — e muito provável — 
situação de constituição de um patrimônio comum, derivado do esforço de 

                                                           
57 DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. 10. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais LTDA, 
2015. p. 331. 
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ambos os cônjuges, que, por princípio de equidade, e até mesmo para evitar 
enriquecimento sem causa de qualquer deles, autorizaria uma partilha.58 

Todavia, apesar de ser pacífico, na atualidade, faz-se relevante mencionar a 

divergência doutrinaria acerca da aplicabilidade da Súmula após a vigência do Código 

Reale. Assim, doutrina  minoritária defende que  “se o teor do art. 259 do Código Civil 

de 1916 não foi repetido no novo Código, parece que a Súmula 377 já não tem razão 

de ser.”59.  

Porém, corrente majoritária, afirma que a Súmula é aplicável, pois é consentânea 

com o novo Código Civil ao valorizar o esforço comum e vedar o enriquecimento sem 

causa.  

Encampando essa tese defendida pela corrente majoritária, Gustavo Tepedino 

discorre: 

se a ratio da construção jurisprudencial traduz inegavelmente, preocupação com 
a prevalência do Princípio da Solidariedade, há que se vincular a incidência do 
Enunciado às hipóteses em que a imposição do regime patrimonial perdure e 
seja merecedora de tutela. Assim, em relação aos incisos I e III, o Enunciado 
deve prevalecer enquanto persistirem os impedimentos legais.60 

Nessa mesma perspectiva, adiciona-se julgado do Tribunal de Justiça do Rio 

Grande do Sul. 

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. SÚMULA 377 DO STF. 
VIGÊNCIA. Ausência de cancelamento e reiterada aplicação da Súmula 377 do 
STF pelas Cortes superiores que evidenciam a manutenção de sua 
aplicabilidade mesmo após a vigência do atual Código Civil . Logo, nos termos 
da Súmula n.º 377 do STF, há formação de aquestos no casamento celebrado 
pelo regime de separação obrigatória. Desse modo, os bens adquiridos 
onerosamente na vigência do casamento celebrado sob esse regime são 
patrimônio comum. NEGADO SEGUIMENTO. EM MONOCRÁTICA. (Agravo de 
Instrumento Nº 70046191128, Oitava Câmara... TJ-RS - Agravo de Instrumento 
AI 70046191128 RS (TJ-RS) Data de publicação: 22/11/2011. Relator Rui 
Portanova 

Ainda sobre a supracitada súmula, importante relembrar a dissonância que 

                                                           
58 GAGLIANO, Pablo Stolze e PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo Curso de Direito Civil. Vol. VI. 2. ed. 
São Paulo: Saraiva, 2012. p. 433. 
59 CHINELLATO, Silmara Juny. in Comentários ao Código Civil, Vol. 18,. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 
293. 
60 TEPEDINO, Gustavo. “Controvérsias sobre regime de bens no Código Civil”, in Novo Código Civil: 
cinco anos de vigência. São Paulo, Revista do Advogado n° 28 da Associação dos Advogados de São 
Paulo. 2008. p. 117, Apud Pereira, Caio Mario da Silva. Direito de Familia. 21.ed. Rio de Janeiro: 
Forense. p. 219. 
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existia no Superior Tribunal de Justiça, acerca da necessidade da prova do esforço 

comum para incidir tal Súmula.  

Dessarte, se, anteriormente, o Superior Tribunal de Justiça entendia que era 

necessário a prova do esforço comum, atualmente, em uma evolução jurisprudencial, 

determina que não seja mais imprescindível a prova do esforço comum, já que esse é 

presumível. 

Explicitando tal pacificação, coleciona-se julgado do Superior Tribunal de Justiça, 

de autoria do Ministro Carlos Alberto Menezes Direito: 

As Turmas que compõem a Seção de Direito Privado desta Corte assentaram 
que para os efeitos da Súmula n° 377 do Supremo Tribunal Federal não se exige 
a prova do esforço comum para partilhar o patrimônio adquirido na constância da 
união. Na verdade, para a evolução jurisprudencial e legal, já agora com o art. 
1.725 do Código Civil de 2002, o que vale é a vida em comum, não sendo 
significativo avaliar a contribuição financeira, mas, sim, a participação direta e 
indireta representada pela solidariedade que deve unir o casal, medida pela 
comunhão da vida, na presença em todos os momentos da convivência, base da 
família, fonte do êxito pessoal e profissional de seus membros.61 

Observa-se, pois, que a edição da Súmula 377, do Supremo Tribunal Federal, 

motivada pela vedação ao enriquecimento sem causa, apesar de permitir aos idosos a 

comunicação dos aquestos no casamento pelo regime legal de bens, o que na prática 

corresponde à adoção do regime da comunhao parcial, continua tutelando somente o 

aspecto patrimonial dos maiores de 70 anos. 

Diante disso, torna-se forçoso reconhecer que, sem embargo dos benefícios 

tutelados pela Súmula 377, do Supremo Tribunal Federal, qual seja a comunicação dos 

aquestos pela presunção do esforço comum, a problemática central do regime da 

separação obrigatória dos idosos continua imune, pois, além dos pressupostos 

ensejadores da instituição do regime carecerem de suporte probatório e corência lógica, 

o idoso, ainda é tido como totalmente incapaz para a escolha do regime matrimonial, 

violando sua dignidade, que envolve não apenas o aspecto econômico quanto a 

proteção ao enriquecimento ilícito, mas sim o direito de se autodeterminar, 

independentemente da idade, conforme o seu livre arbítrio.    

                                                           
61 STJ - 3* Turma - REsp. n° 736.627/PR - Rei. Min. Carlos Alberto Menezes Direito - DJU dc 01.8.2006. 
p. 436. 
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Capítulo 3 – A inconstitucionalidade da aplicação do regime da separação 

obrigatória ao casamento da pessoa idosa. 

 

3.1 – A reação do Poder Legislativo e o surgimento de correntes doutrinárias 

contrárias a aplicação do regime legal de bens ao casamento da pessoa idosa. 

 

Diante da importância sobre a temática, o Legislativo, atento às tensões sobre a 

manutenção do regime de separação obrigatória de bens, e em consonância com os 

anseios doutrinários e jurispudenciais, além das mudanças ocorridas na sociedade, 

como a inversão da pirâmide etária e maior participação do idoso nos espaços, possui 

Projetos de Lei, que, por meio de conteúdos diversos, buscam solucionar o regime legal 

de bens pertinente aos idosos. 

Sobre a atuação do Poder legislativo, Flávio Tartuce opina que, “mesmo de lege 

ferenda, entendemos que a norma deve ser considerada como ineficaz no momento, o 

que inclui a alteração legislativa que, repise-se, não resolve o problema do preconceito 

contra o idoso“.62 

 Nesse sentido, destaca-se o Projeto de Lei do Senado (PLS) 760/201563, que se 

encontra na Comissão de Constituição e Justiça, do Senado Federal, cujo conteúdo 

versa sobre a revogação do regime de separação de bens do casamento do maior de 

70 anos. 

De acordo com o autor desse Projeto de Lei, Senador David Alcolumbre, “os 

maiores de 70 anos, em regra, possuem o discernimento necessário para escolher o 

regime de bens que deseja. Negar tal direito fere princípios constitucionais e o próprio 

                                                           
62 TARTUCE, Flávio. Manual de Direito Civil. Vol. Único. 7. Ed. São Paulo: Método, 2017. p.1.294. 
63Ementa. “Altera as Leis nºs 10.406, 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), e 13.105, de 16 de março de 
2015 (Código de Processo Civil), para revogar a obrigatoriedade do regime da separação de bens no 
casamento da pessoa maior de setenta anos e limitar a autorização para a promoção da interdição até 
parentes.consanguíneos.de.terceiro.grau.”.Disponível.em.https://www25.senado.leg.br/web/atividade/mat
erias/-/materia/124248. Acesso 7/11/17. 

https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/124248
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/124248
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Estatuto do Idoso”.64 

Além desse,  destaca-se o Projeto de 2.285, de 200765, proposto pelo IBDFAM66 

e denominado de Estatuto da Família, cujo teor propugna a supressão do regime da 

separação obrigatória pelo critério etário. Em consonância com isso, colaciona-se sua 

justificativa: 

Por seu caráter discriminatório e atentatório à dignidade dos cônjuges, também 
foi suprimido o regime de separação obrigatório, que a Súmula 377 do Supremo 
Tribuna Federal (STF) tinha praticamente convertido em regime de comunhão 
parcial. Definiu-se, com mais clareza, quais os bens ou valores que estão 
excluídos da comunhão parcial, tendo em vista as controvérsias jurisprudenciais 
e a prática de sonegação de bens que devem ingressar na comunhão.67 

 Cita-se, também, o Projeto de Lei do Senado n° 209, de 2006, proposta pelo 

Senador José do Maranhao que, embora tenha sido arquivado no final da Legislatura, 

possuía a justificativa de revogar o inciso II do art. 1.641 da Lei nº 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil), para permitir às pessoas maiores de sessenta anos a 

livre decisão sobre o regime de bens no casamento.  

Vislumbra-se desse perceptível esforço do Poder Legislativo, a consciência dos 

representantes do povo, sobre a necessária adequação do ordenamento jurídico aos 

anseios dos idosos.   

Além dessa reação por parte do Poder Legislativo, observa-se, em decorrência 

dessa alteração qualitativa e quantitativa do maior de 70 anos na sociedade, além da 

mudança de perspectiva dos valores axiológicos norteadores do ordenamento jurídico, 

o crescimento das correntes doutrinária68que se posicionam pela inconstitucionalidade 

                                                           
64 Disponível.em.http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2016/01/29/projeto-estabelece-nova-regra-
para-separacao-de-bens-de-maiores-de-70-anos. Acesso em 7/11/17 
65  Disponível em http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=373935. 
Acesso 7/11/17 
66 Instituto Brasileiro de Direito de Família. 
67 Acesso.http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=545EE7C1E5D3286
8C86444C3298568C9.proposicoesWebExterno1?codteor=517043&filename=PL+2285/2007 
68 “A hipótese é atentatória do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, por reduzir sua 
autonomia como pessoa e constrangê-la à tutela reducionista, além de estabelecer restrição à liberdade 
de contrair matrimônio que a constituição não o faz. Consequentemente é inconstitucional esse ônus” 
(LÔBO, Paulo Neto. Direito Civil – Famílias. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 302.);  
“Nessa linha, concluímos pela completa inconstitucionalidade do dispositivo sob comento (art. 1.641, II), 
ainda não pronunciada, em controle abstrato, infelizmente, pelo Supremo Tribunal Federal. ” 
(GAGLIANO, Pablo Stolze e PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo Curso de Direito Civil. Vol. VI. 2. ed. São 
Paulo: Saraiva. 2012. p. 432.) 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=373935
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do art. 1.641, inciso II, do Código Reale, em face de Constituição Federal de 1988. 

Assim, essas correntes doutrinárias, com grande adesão dos doutrinadores 

contemporâneos, sustentam a inconstitucionalidade do atigo 1.641, inciso II, do Código 

Reale, por violar o princípio da dignidade da pessoa humana e os direitos fundamentais 

da isonomia material e o devido processo legal.  

Nesse contexto, Maria Berenice Dias, explana: 

A limitação à autonomia ela vontade por implemento de determinada idade , 
além de odiosa, é inconstitucional. A restrição à escolha do regime ele bens vem 
sendo reconhecida como clara afronta ao cânone constitucional de respeito à 
dignidade, além de desrespeitar os princípios da igualdade e da liberdade, 
consagrados como direitos humanos fundamentais . Em face do direito à 
igualdade e à liberdade, ninguém pode ser discriminado em função do seu sexo 
ou da sua idade, como se fossem causas naturais de incapacidade civil.69 

Acerca do princípio da dignidade humana, sustenta-se sua violação em virtude 

do instituto jurídico ceifar a autonomia privada do idoso e, consequente capacidade de 

dispor sobre o melhor regime bens que lhe apeteça, somente pelo fato do indivíduo 

possuir 70 anos, demonstrando evidente preconceito etário. 

Com o mesmo entendimento, Carlos Roberto Gonçalves, citando Silmara Juny 

Chinellato, expõe: 

Entender que a velhice, aduz — e com ela, infundadamente, a capacidade de 
raciocínio —, chega aos 70 anos é uma forma de discriminação, cuja 
inconstitucionalidade deveria ser arguida tanto em cada caso concreto como em 
ação direta de inconstitucionalidade.../ Sugere a aludida doutrinadora que se 
invoque afronta ao inciso I do art. 5º e ao § 5º do art. 226, ambos da Constituição 
Federal, bem como “o princípio da dignidade da pessoa humana, consagrada no 
inciso III de seu art. 1º”. A vida prática, enfatiza, “nos dá exemplos de pessoas do 
mais alto discernimento que ultrapassaram os sessenta anos. Os legisladores do 
novo Código, por exemplo, e muitos dos juízes e desembargadores que irão 
julgar causas que envolvam direta ou indiretamente o inciso II do art. 1.641. 
Curiosamente, a lei presume tenham maturidade, vivência e discernimento para 
escolher o regime de bens pessoas que há pouco entraram na idade adulta: as 

                                                                                                                                                                                            
“A exigência do regime de separação para os maiores de 60 anos tem sido considerada atentatória à 
dignidade humana dos mais velhos, que ficam impedidos de livremente escolher o regime de bens ao se 
casarem com fundamento de ser incompatível com os arts. 1°, IlI, e 5°, I, X e LIV, da Constituição 
Federal. ” (P. Da Luz, Valdemar. Manual de Direito de Família. 1ª Edição, ano 2009, pág. 289. Editora: 
Manole) 
69 DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. 10. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais LTDA, 
2015. p. 658. 
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que completaram dezoito anos, agora plenamente capazes”.70 

Sobre a isonomia material, defende-se sua violação, tendo em vista que da 

mesma maneira em que é posssivel o casamento por interesse no matrimônio das 

pessoas maiores de 70 anos, também o é para todas as idades, porém estas não têm 

determinada sua incapacidade.   

Compartilhando dessa colocação, Caio Mário da Silva Pereira argumenta: 

No entanto, esta regra não encontra justificativa econômica ou moral, pois que a 
desconfiança contra o casamento dessas pessoas não tem razão para subsistir. 
Se é certo que podem ocorrer esses matrimônios por interesse nestas faixas 
etárias, certo também que em todas as idades o mesmo pode existir.71 

Ainda, corroborando com a inconstitucionalidade do regime legal de bens, 

acrescente-se o relevante fato do regime legal de bens concernente ao septuagenário 

decretrar a incapacidade para a escolha do regime matrimonial, sem realizar o 

necessário proceso judicial, com a participação de médicos especialistas, violando o 

direito fundamental ao devido processo legal. 

Compactuando sobre o necessário procedimento judicial para a declaração da 

incapacidade do idoso, Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho explicitam: 

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. 72 

Aquiescendo com essa corrente doutrinária que defende a inconstitucionalidade 

do atigo 1.641, inciso II, do Código Reale, coleciona-se julgado da 2° Câmara de Direito 

Privado, do Tribunal Paulista, que afirma a incompatibilidade frente à Constituição: 

CASAMENTO – Regime de Bens – Separação legal obrigatória – Nubente 
Sexagenário – Doação à consorte – Validez – Inaplicabilidade do art. 258, 
parágrafo único (atual art. 1641, CC), que não foi recepcionado pela ordem 
jurídica atual – Norma jurídica incompatível com os arts. 1º, III, e 5º, I, X e LIV, da 
CF em vigor – Improcedência da Ação Anulatória – Improvimento dos recursos. 
É válida toda doação feita ao outro cônjuge que se casou sexagenário, porque, 

                                                           
70 CHINELLATO, Silmara Juny. Comentários ao Código Civil, v. 18. Págs. 290-291. Apud GONÇALVES, 
Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro – Direito de Família. Vol. VI. 9. Ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 
396. 
71 PEREIRA, Caio Mario da Silva. Direito de Família. 21. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013. p. 215. 

72 GAGLIANO, Pablo Stolze e PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo Curso de Direito Civil. Vol. VI. 2. ed. 
São Paulo: Saraiva, 2012. p. 432. 
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sendo incompatível com as cláusulas constitucionais de tutela da dignidade da 
pessoa humana, da igualdade jurídica e da intimidade, bem como com a garantia 
do justo processo da lei, tomado na acepção substantiva (‘substantive due 
processo f law’), já não vige a restrição constante do art. 258, par. Único, II, do 
CC (atual art. 1641, CC) ”. (TJ/SP, Ac. 2º Câm. De Direito Privado, Ap. Cív. 
007.512-4/2-00 – comarca de São José do Rio Preto, rel. Des. Cezar Peluso, j. 
18.8.98, in RBDFam 1:98). 

Acerca do orgão competente para realizar o controle de constitucionalidade 

sobre o regime da sepração legal de bens, observa-se a possibilidade do controle 

difuso, em que todos os juízes são competentes para declarar a inconstitucionalidade, 

ou concentrado, em que apenas o Supremo Tribunal Federal possui a competência 

sobre o tema. 

Ilustrando essa possibilidade de controle de constitucionalidade difuso, 

colaciona-se decisão do Tribunal de Justiça de Sergipe, acerca de incidente de 

constitucionalidade sobre o regime da separação legal atinente ao idoso: 

INCIDENTE DE INCOSNTITUCIONALIDADE - REGIME DE BENS - 
SEPARAÇAO LEGAL OBRIGATÓRIA - NUBENTE SEXAGENÁRIO - INCISO II, 
DO ART. 1.641, DO CÓDIGO CIVIL - DISPOSITIVO QUE FERE O DIREITO 
FUNDAMENTAL DO CÔNJUGE DE DECIDIR QUANTO À SORTE DE SEU 
PATRIMÔNIO DISPONÍVEL - PRESUNÇAO DE INCAPACIDADE POR 
IMPLEMENTO DE IDADE - INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA. - O 
disposto no inciso II, do art. 1.641, do CC exprime exigência legal que irradia 
afronta à dignidade humana abarcando sem critérios válidos cidadãos 
plenamente capazes e com extrema carga de experiência de vida, igualando-os 
às pessoas sem capacidade civil. (TJ-SE - IIN: 2010107802 SE, Relator: DES. 
OSÓRIO DE ARAUJO RAMOS FILHO, Data de Julgamento: 17/11/2010, 
TRIBUNAL PLENO) 

Com o mesmo olhar sobre a matéria, Cristiano Chaves de Farias e Nelson 

Rosenvald lecionam: 

É caso, certamente, de controle de constitucionalidade difuso, impondo-se aos 
juízes, no julgamento das mais variadas causas e quando tiverem de atuar em 
procedimentos de habilitação para o casamento, reconhecerem, de ofício ou a 
requerimento do interessado ou do Ministério Público, quando participar do 
processo (CPC, art. 178 e 698), a inconstitucionalidade do dispositivo codificado. 
E, por que não dizer, deveria ser caso, mais producentemente, de atuação do 
controle de constitucionalidade concentrado, provocado pelos legitimados 
constitucionalmente, pois o atentado aos valores constitucionais é evidente ao se 
presumir, de forma absoluta, uma incapacidade inexistente. 73 

Observa-se, pois, que diante das mudanças ocorridas no seio da sociedade 

brasileira, ao longo do século XX, tanto o Poder Legislativo, por meio de Projetos de Lei, 
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quanto as correntes doutrinárias, por seus entendimentos e produção literária, 

convergem acerca da desnecessidade da permanência do regime da separação 

obrigatória no casamento dos septuagenários. 

 

3.2 – As posições favoráveis à manutenção da aplicação do regime da separação 

obrigatória ao casamento da pessoa idosa. 

 

Em que pese essa crescente tensão sobre a inconstitucionalidade do regime 

legal de bens referente ao idoso, seja pelas mudanças sócio-históricas ocorridas no 

Brasil, seja pelos novos valores axiológicos presentes no ordenamento jurídico, que 

apregoam uma maior valorização do aspecto humano em detrimento do patrimonial, 

faz-se mister apresentar posições doutrinárias que, ainda asseveram a 

constitucionalidade desse instituto jurídico. 

Assim, observa-se corrente doutrinária que defende a constitucionalidade do 

regime legal de bens aplicável idoso, pois não admite a presença do amor no 

casamento do maior de 70 anos, mas somente o interesse econômico, de maneira que 

seja vital  resguardar o patrimmonial desses indivíduos contra possíveis matrimônios 

por interesse econômico. Nesse sentido, Clóvis Bevilaqua propugna que “já passaram 

da idade, em que o casamento se realiza por impulso afetivo.”74  

Ademais, dissecando o sentimento que move os nubentes maiores de 70 anos, 

há doutrina que presume que o casamento do idoso não possa ser fruto do amor, mas 

sim de uma carência ocasionada pelo envelhecimento da pessoa. Nesse diapasão, 

salienta-se as palavras de Whasington de Barros Monteiro:   

É de lembrar que, conforme os anos passam, a idade avançada acarreta maiores 
carências afetivas e, portanto, maiores riscos corre aquele que tem mais de 
sessenta anos de sujeitar-se a um casamento em que o outro nubente tenha em 
vista somente vantagens financeiras. Possibilitar, por exemplo, a opção do 
regime da comunhão universal de bens, num casamento assim celebrado, pode 

                                                                                                                                                                                            
73 CHAVES DE FARIAS, Cristiano e ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil. Famílias Vol. 6. 8.ed. 
Salvador: Juspodivm, 2016. p. 311. 
74 BEVILAQUA, Clóvis. Código Civil dos Estados Unidos do Brasil Comentado. Vol II. 10. ed, Rio de 
Janeiro: Paulo de Azevedo Ltda, 1954, p. 132. 
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acarretar conseqüências desastrosas ao cônjuge idoso, numa dissolução inter 
vivos de sua sociedade conjugal, ou mesmo a seus filhos, numa dissolução 
causa mortis do casamento.75 

Para mais, ignorando as qualidades pessoais que o idoso possa ter, mas 

somente o atrativo financeiro que pode oferecer para o cônjuge, o doutrinador 

supracitado complementa: 

[...] é preciso lembrar que o direito à liberdade, tutelado na Lei Maior, em vários 
incisos de seu art. 5., é o poder de fazer tudo o que se quer, nos limites 
resultantes do ordenamento jurídico. Portanto, os limites à liberdade individual 
existem em várias regras desse ordenamento, especialmente do direito de 
família, que vão dos impedimentos matrimoniais (art. 1.521, I a VII), que vedam o 
casamento de certas pessoas, até a fidelidade, que limita a liberdade sexual fora 
do casamento (art. 1.566, I). É de salientar-se que não pode o direito de família 
aceitar que, se reconhecidos os maiores atrativos de quem tem fortuna, um 
casamento seja realizado por meros interesses financeiros, em prejuízo do 
cônjuge idoso e de seus familiares de sangue.76 

Além desse argumento para defender a constitucionalidade, faz-se essencial 

admitir a existência de idosos que se sentem mais seguros com essa vedação da livre 

escolha do regime de bens, em virtude de possíveis pressões do futuro cônjuge por um 

regime que lhe desagradaria. Assim, de maneira a evitar constrangimentos ou 

pressões, alguns idosos preferem deslocar para a lei o motivo da escolha pelo regime 

de separação obrigatória de bens. 

Em conformidade com isso, observa-se que alguns doutrinadores defendem que 

se os nubentes se sentirem mais confortáveis com a separação total, adotada pelo 

regime legal de bens atinente ao septuagenário, podem afastar, por acordo de 

vontades, a incidência da Súmula 377, do Supremo Tribunal Federal, que acaba por 

transmudar o referido instituto jurídico em comunhão parcial de bens. 

Nesse diapasão, Flávio Tartuce, respondendo indagação feita por Zeno Veloso, 

em artigo publicado na internet, assevera: 

Em suma, mestre Zeno Veloso, sim, podem os nubentes, atingidos pelo art. 
1.641, inciso II, do Código Civil, afastar, por escritura pública, a incidência da 

                                                           
75 MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de direito civil. 32, 1995; 38 ed. Atualizado por Regina 
Beatriz Tavares da Silva, Vol. II, São Paulo: Saraiva, 2007 p. 218. Apud DOURADO, Robson Gonçalves. 
União estável de idoso (a) e o regime da separação obrigatória de bens: possibilidades e incongruências.  
76 MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de direito civil. 32, 1995; 38 ed. Atualizado por Regina 
Beatriz Tavares da Silva, Vol. II, São Paulo: Saraiva, 2007 p. 218. Apud DOURADO, Robson Gonçalves. 
União estável de idoso (a) e o regime da separação obrigatória de bens: possibilidades e incongruências.  
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súmula 377. Acreditamos que tal afastamento constitui um correto exercício da 
autonomia privada, admitido pelo nosso Direito, que conduz a um eficaz 
mecanismo de planejamento familiar, perfeitamente exercitável por força de ato 
público, no caso de um pacto antenupcial (art. 1.653 do CC/2002).77 

Destaca-se, todavia, que essas posições favoráveis pela permanência do 

instituto da separação obrigatória aos maiores de 70 anos são minoritárias tanto em 

âmbito doutrinário e jurisprudencial, quanto no âmbito social.  

 

3.3 – A restrição aos Direitos Fundamentais no regime da separação obrigatória 

em face do idoso 

 

Diante dessa problemática instaurada acerca da inconstitucionalidade do art. 

1.641, inciso II, do Código Reale, faz-se necessário abordar a teoria dos direitos 

fundamentais para perquirir se o regime legal de bens, ao estabelecer a incapacidade 

absoluta do idoso quanto à adoção do regime matrimonial, sob o desiderato da 

proteção patrimonial, consubstancia uma restrição legítima aos direitos fundamentais ou 

viola materialmente a Constituição Federal. 

 

3.3.1 - A existência da restrição aos direitos fundamentais no regime legal de 

bens do idoso. 

 

Nesse contexto, espanca-se, inicialmente, a possibilidade de se argumentar pela 

inexistência de restrição operada pelo regime legal de bens aos maiores de 70 anos, 

pois sendo os direitos fundamentais universais, os idosos não perdem sua titularidade 

pela idade, de modo que qualquer limitação a sua autonomia seja configurada como 

restrição.  

Essa proteção do idoso é corroborada pela ocorrência, no ordenamento jurídico 

pátrio, do processo de especificação dos direitos fundamentais, que consiste em uma 

                                                           
77 Disponível:http://www.migalhas.com.br/FamiliaeSucessoes/104,MI239721,61044Da+possibilidade+de+

afastamento+da+sumula+377+do+STF+por+pacto Acesso 28/10/17. 
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tutela aprofundada a grupos vulneráveis, como se dá no Estatuto do Idoso que, em seu 

art. 2°78, assegura ao idoso o gozo de todos os direitos fundamentais inerentes à 

pessoa humana. 

Diante disso, destaca-se que, ao analisar o regime da separação obrigatória pelo 

critério etário, sob a perspectiva dos direitos fundamentais, o que se questiona não é a 

existência da restrição acerca da autonomia do idoso para a escolha do regime 

matrimonial, mas sim a legitimidade ou possível violação à Constituição Federal. 

 

3.3.2 - A possibilidade da restrição aos direitos fundamentais no regime legal de 

bens referente ao idoso. 

 

Nesse contexto acerca da possibilidade de restrição, faz-se necessário observar, 

de início, que os direitos fundamentais não são estanques, mas sim interligados, 

tutelando variadas situações e sujeitos, de maneira que em certa relação jurídica 

possam estar presentes mais de um direito fundamental. 

Compartilhando esse mesmo pensar sobre a concorrência dos direitos 

fundamentais, Pedro Lenza reverbera que “podem ser exercidos cumulativamente, 

quando, por exemplo, o jornalista transmite uma notícia (direito de informação) e, 

juntamente, emite uma opinião (direito de opinião).”79 

Assim, ao tutelar uma relação jurídica complexa, como dispõe o regime legal de 

bens relativo ao septuagenário, observa-se, pois, a possibilidade de os direitos 

fundamentais colidirem entre si não somente quando comparados com os interesses de 

terceiros, mas, principalmente, na mesma esfera pessoal do indivíduo. 

Corroborando sobre o inevitável conflito entre os direitos fundamentais, Cristiano 

Chaves de Farias e Nelson Rosenvald dissertam: 

                                                           
78 “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.” 
79LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 16. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 962. 
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Máxime a partir da constitucionalização do Direito Civil, quando as suas normas 
passaram, em inúmeras hipóteses, a ter um conteúdo aberto, conflitando, muitas 
vezes, com outras normas do mesmo patamar. Aliás, até mesmo entre diferentes 
normas constitucionais soem ocorrer tais conflitos. Pois bem, essa possibilidade 
de contradição entre diferentes princípios, integrantes de um mesmo sistema é 
um fenômeno absolutamente natural e inevitável, pois na formação dele são 
acolhidas diferentes ideias fundantes, que podem conflitar entre si. Nem por isso, 
contudo, se perde a unidade sistêmica do todo.80 

Nesse contexto de colisão entre direitos fundamentais, torna-se imperioso, para 

uma melhor tutela do indivíduo, a percepção inicial de que, em virtude da diferença de 

conceitos estruturais, sua resolução não segue a mesma lógica reinante no conflito de 

regras que, segundo Ronald Dworkin, é resolvido pela teoria do “tudo ou nada”, em que 

um artigo é excluído, totalmente, para aplicação isolada do outro. 

Nesse diapasão, afirma-se que, enquanto as regras possuem a característica 

inflexível, de maneira que sua satisfação só se materialize pela subsunção da norma ao 

fato jurídico, em sua inteireza, os princípios são mandamentos de otimização do 

ordenamento jurídico que, em decorrência da plasticidade e flexibilidade, são satisfeitos 

em graus variados. 

De maneira a salientar essa flexibilidade dos direitos fundamentais, Robert Alexy 

argumenta: 

os princípios jurídicos são mandamentos de otimização, que são caracterizados 
por poderem ser satisfeitos em graus variados e pelo fato de que a medida 
devida de sua satisfação não depende somente das possibilidades fáticas, mas 
também das possibilidades jurídicas.81 

Abstrai-se, assim, que na seara dos conflitos entre direitos fundamentais a 

dinâmica de resolução não se perpassa pelo aniquilamento de um direito em benefício 

de outro, mas sim pela justaposição dos direitos conflitantes e a necessária 

possibilidade da restrição, de maneira a viabilizar sua tutela simultânea, mesmo que em 

variados graus. 

Dissecando essa dinâmica de resolução de direitos fundamentais conflitantes e a 

inevitável possibilidade de restrições, Alexandre de Moraes explica: 

                                                           
80  CHAVES DE FARIAS, Cristiano e ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1. 14. ed. 
Salvador: Juspodivm, 2016. p. 90. 
81 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Tradução de Virgílio Alfonso da Silva. 2. Ed. Rio de 
Janeiro: Malheiros, 2011. pg. 96. Apud CHAVES DE FARIAS, Cristiano e ROSENVALD, Nelson. Curso 
de Direito Civil, Vol. 1. 14. ed. Salvador: Juspodivm, 2016. p. 62. 
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Desta forma, quando houver conflito entre dois ou mais direitos ou garantias 
fundamentais, o intérprete deve-se utilizar do princípio da concordância prática 
ou da harmonização, de forma a combinar e coordenar os bens jurídicos 
conflitantes, evitando o sacrifício total de uns em relação aos outros, realizando 
uma redução proporcional do âmbito de alcance de cada qual (contradição de 
princípios), sempre em busca do verdadeiro significado da norma e da harmonia 
constitucional, com sua finalidade precípua.82 

Dessa constatação, percebe-se, também, a necessária adoção da teoria externa 

dos direitos fundamentais ao analisar a problemática da restrição, pois essa posição 

doutrinária assevera que os direitos fundamentais não exprimem mandamentos 

imutáveis, como apregoa a teoria interna, mas somente posição “prima facie” que, no 

caso concreto, podem ser limitados para que determinado direito se acomode com os 

outros. 

Com o mesmo pensar Denny Mendes Santiago explana: 

Em um primeiro momento, não há hierarquia de precedência entre um direito 
fundamental e outro. Para se estabelecer o critério de precedência de um 
princípio em face de outro, far-se-á necessária a análise de um dado caso 
concreto (o qual trará elementos fáticos e jurídicos específicos), de modo a se 
estabelecerem as condicionantes aptas a identificar o critério para se definir qual 
terá a precedência em face do caso concreto83 

Alargando esse entendimento acerca da possibilidade de restrição, salienta-se a 

percepção tanto jurisprudencial, quanto doutrinária que, em virtude desses inevitáveis 

conflitos, os direitos fundamentais não são absolutos, pois se assim o fossem, não 

haveria possibilidade de serem harmonizados quando sopesados, especialmente na 

fase do Direito Civil-Constitucional, em que todos os institutos jurídicos privados são 

impregnados de variados direitos fundamentais. 

Em conformidade com essa constatação, colaciona-se julgado do Supremo 

Tribunal Federal: 

Não há, no sistema constitucional brasileiro, direitos ou garantias que se revistam 
de caráter absoluto, mesmo porque razões de relevante interesse público ou 
exigências derivadas do princípio de convivência das liberdades legitimam, ainda 
que excepcionalmente, a adoção, por parte dos órgãos estatais, de medidas 
restritivas das prerrogativas individuais ou coletivas, desde que respeitados os 
termos estabelecidos pela própria Constituição. O estatuto constitucional das 
liberdades públicas, ao delinear o regime jurídico a que estas estão sujeitas - e 
considerado o substrato ético que as informa - permite que sobre elas incidam 

                                                           
82 MORAES, Alexandre De. Direito Constitucional. 23. ed. São Paulo: Atlas, 2008. P. 33. 
83SANTIAGO, Denny Mendes. As limitações aos direitos fundamentais (Os limites dos limites como 
instrumento de proteção ao núcleo essencial desses direitos). 1. Ed. Belo Horizonte: Arraes, 2014. p. 36. 
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limitações de ordem jurídica, destinadas, de um lado, a proteger a integridade do 
interesse social e, de outro, a assegurar a coexistência harmoniosa das 
liberdades, pois nenhum direito ou garantia pode ser exercido em detrimento da 
ordem pública ou com desrespeito aos direitos e garantias de terceiros. ” (MS 
23452, Relator (a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 
16/09/1999, DJ 12-05-2000 PP-00020 EMENT VOL-01990-01 PP-00086).84 

De maneira a corroborar com a necessária característica da relatividade dos 

direitos fundamentais, Pedro Lenza expõe: 

os direitos fundamentais não são absolutos (relatividade), havendo, muitas 
vezes, no caso concreto, confronto, conflito de interesses. A solução ou vem 
discriminada na própria Constituição (ex.: direito de propriedade versus 
desapropriação), ou caberá ao intérprete, ou magistrado, no caso concreto, 
decidir qual direito deverá prevalecer, levando em consideração a regra da 
máxima observância dos direitos fundamentais envolvidos, conjugando -a com a 
sua mínima restrição.85 

Apresentando outro aspecto que evidencia a impossibilidade de os direitos 

fundamentais serem absolutos, Alexandre de Moraes argumenta: 

Os direitos humanos fundamentais, dentre eles os direitos e garantias individuais 
e coletivos garantidos no artigo 5° da Constituição Federal, não podem ser 
utilizados como um verdadeiro escudo protetivo da prática de atividades ilícitas, 
tampouco como argumento para afastamento ou diminuição da responsabilidade 
civil ou penal por atos criminosos, sob pena de total consagração ao desrespeito 
a um verdadeiro Estado de Direito.86 

Ademais, coadunando com essa perspectiva de restrição dos direitos 

fundamentais, observa-se o entendimento de que, apesar destes possuírem como 

características a inalienabilidade e indisponibilidade, o que se veda, de fato, é a sua 

disposição de maneira ilimitada ou atemporal, de forma que seja possível a restrição 

episódica de certos direitos fundamentais em prol de uma finalidade eleita pelo titular do 

direito ou tolerado pelo ordenamento constitucional. 

Nesse ínterim, Cristiano Chaves de Farias e Cristiano Rosenvald argumentam 

que “na trilha desse entendimento, é admissível a limitação voluntária a direito da 

personalidade, desde que não seja em caráter absoluto e genérico. Ou, noutras 

palavras, o ato de disposição de um direito da personalidade há de ser transitório 

                                                           
84Disponível.http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/visualizarEmenta.asp?s1=000020700&base=baseA
cordaos Acesso 28/10/17. 
85 LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 16. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 967. 
86 MORAES, Alexandre De. Direito Constitucional. 23. ed. São Paulo: Atlas, 2008. p. 33. 
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(limitado no tempo) e específico (afinal, ninguém pode abrir mão de toda sua 

personalidade. ”87  

Diante disso, observa-se que o cerne da questão sobre a restrição de um direito 

fundamental ser legítima não se aloja na possibilidade de se restringir um direito em 

detrimento do outro, o que é possível pelo seu caráter relativo e a inevitável ocorrência 

de conflitos, mas sim na extensão dessa limitação, que não pode reduzir um direito 

fundamental à inexistência para a consecução do outro. 

 

3.3.3 – Os limites da restrição aos direitos fundamentais no regime legal de bens 

aplicável ao idoso. 

 

Afirma-se, de início, que o Legislador, embora tenha a discricionariedade na 

elaboração do artigo para dispor qual direito fundamental será restringido em benefício 

do outro, afirma-se que essa liberdade não é ilimitada. Nesse sentido, Uadi Lammêgo 

Bulos expõe sobre a necessária vinculação da atividade legislativa aos limites dos 

direitos fundamentais no momento da elaboração dos institutos jurídicos: 

A vinculação do Poder Legislativo exterioriza-se, de um lado, pelo dever de 
legislar à luz do que prescrevem as liberdades públicas, e, de outro, pela 
obrigação de colmatar vazios legislativos, evitando, assim, omissões 
inconstitucionais. Neste último aspecto, cumpre aos legisladores regulamentar os 
preceitos que traduzem direitos fundamentais e que exigem providências 
legiferantes para saírem do papel. Mas, quando o legislador edita normatividade 
restringindo ou ampliando as liberdades públicas, ele deve agir com bom senso, 
com prudência e razoabilidade, de modo a não comprometer o núcleo essencial 
de tais direitos.88 

Assim, se é certo que o Legislador, ao criar o regime legal de bens, pode eleger 

a preferência da proteção do patrimônio, restringindo a capacidade civil do idoso quanto 

a escolha do regime matrimonial, também é correto afirmar que, em virtude da escolha 

se situar no contexto de uma colisão de direitos fundamentais, há a necessidade dessa 

restrição respeitar a técnica de ponderação e o núcleo essencial, de modo a preservar 

os direitos. 

                                                           
87  CHAVES DE FARIAS, Cristiano e ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1. 14. ed. 

Salvador: Juspodivm, 2016. p. 180. 
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Corroborando com essa noção sobre a necessidade de limitações, Denny 

Mendes Santiago, argumenta: 

O fato de que os direitos fundamentais podem, pois, ser limitados, gera a 
preocupação relativa à necessidade de que haja critérios para tais limitações, de 
forma que a intervenção no conteúdo desses direitos seja feita de maneira 
criteriosa e parcimoniosa, com vistas a preservar a efetividade dessas normas 
centrais do ordenamento jurídico. Se não houver critérios para a limitação das 
normas fundamentais, corre-se o risco de que elas sejam descaracterizadas, o 
confrontaria todo o sistema constitucional, o qual tem como pilar a garantia de 
proteção e otimização da efetividade das mesmas89 

Sobre a técnica de ponderação de interesses, observa-se, inicialmente, que sua 

instituição foi motivada por causa da insuficiência demonstrada pela técnica da 

subsunção, quando aplicada ao conflito de direitos fundamentais, tendo em vista que a 

dinâmica de tutela nesses conflitos deve primar pela justaposição dos direitos, e não a 

aplicação de um em detrimento do outro. 

Lastreando esse pensar, Luís Roberto Barroso, afirma: 

Características comuns de todas as três modalidades de colisões expostas e 
exemplificadas acima são (i) a insuficiência dos critérios tradicionais de solução 
de conflitos para resolvê-los, (ii) a inadequação do método subsuntivo para 
formulação da norma concreta que irá decidir a controvérsia (iii) a necessidade 
da ponderação para encontrar o resultado constitucionalmente adequado.90 

Diante disso, observa-se que a ponderação de interesses surge como técnica 

que, por meio do sopesamento dos direitos fundamentais conflitantes e, consequente 

restrição dos aspectos dissonantes, objetiva uma tutela integrativa, que não tolha o 

indivíduo de algum direito existencial. 

 Nesse diapasão, Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald constroem o 

conceito da ponderação dos interesses como “uma técnica disponibilizada para a 

solução de conflitos normativos, devendo ser sopesados para que se descubra qual dos 

valores colidentes respeita, com maior amplitude, a dignidade da pessoa humana. ”91 

                                                                                                                                                                                            
88 BULOS, Uadi Lammêgo. Curso de Direito Constitucional. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 538. 
89SANTIAGO, Denny Mendes. As limitações aos direitos fundamentais (Os limites dos limites como 
instrumento de proteção ao núcleo essencial desses direitos). 1. ed. Belo Horizonte: Arraes, 2014. p. 102. 
90 BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo (Os conceitos fundamentais 
e a construção do novo modelo). 4. ed. Rio de Janeiro: Saraiva, 2013. p. 359. 
91  CHAVES DE FARIAS, Cristiano e ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1. 14. ed. 
Salvador: Juspodivm, 2016. p. 90. 
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Sublinha-se, todavia, que a técnica da ponderação dos interesses somente logra 

êxito em seu objetivo de acomodar os direitos conflitantes, quando adota, como 

parâmetro das restrições operadas, o princípio da proporcionalidade, que é decomposto 

em: adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. 

Acerca da proporcionalidade, que é parâmetro da técnica da ponderação de 

interesses, Luís Roberto Barroso, apresenta seu conceito:  

Em resumo, o princípio da razoabilidade ou da proporcionalidade permite ao 
Judiciário invalidar atos legislativos ou administrativos quando: (a) não haja a 
adequação entre o fim perseguido e o instrumento empregado; (b) a medida não 
seja exigível ou necessária, havendo meio alternativo para chegar ao mesmo 
resultado com menor ônus a um direito individual (vedação do excesso) (c) não 
haja proporcionalidade em sentido estrito, ou seja, o que se perde com a medida 
é de maior relevo do que aquilo que se ganha.92 

Assim, baseado nesse parâmetro, conclui-se que o Legislador, na elaboração de 

um instituto jurídico, somente logra êxito na aplicação da técnica da ponderação e, 

consequentemente, respeita os limites da restrição aos direitos fundamentais, desde 

que: o sacrifício de um direito seja adequado para a solução do problema; não haja 

outros meios menos danosos para se atingir o resultado necessário; e o ônus imposto 

ao sacrificado deve ser inferior ao benefício que se obteve com a solução. 

Nesse contexto da proporcionalidade presente no juízo de ponderação, 

observa-se, ainda, que para Robert Alexy, o intérprete na aplicação do direito ou o 

Legislador na elaboração do instituto jurídico deveria verificar além da intensidade de 

descumprimento ou prejuízo do princípio que tende a ser preterido, o grau de 

imprescindibilidade dos motivos para se satisfazer o princípio que tende a ser o eleito, e 

a necessária comparação entre a importância de se realizar um dos princípios e a 

justifica do dano atribuído ao outro. 

Acerca da proteção do núcleo essencial, observa-se a percepção de que, apesar 

dos direitos fundamentais serem passíveis de restrição, há um limite representado pelo 

núcleo essencial, que não pode ser violado por restrições desproporcionais, sob risco 

de o artigo criado esvaziar o conteúdo do direito suprimido e ser declarado 

inconstitucional, por violação material à Constituição Federal. 
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Destaca-se, todavia, que, em que pese ser pacífico o entendimento do núcleo 

essencial do direito fundamental não poder ser restringido por Lei, sob iminência do 

artigo criado ser declarado inconstitucional, há divergência sobre o que seria esse 

núcleo essencial 

Nesse sentido, enquanto a teoria absoluta entende que o núcleo essencial seria 

uma área de proteção preestabelecida e fixa, sendo insuscetível de ser suprimido pelo 

legislador em casos de conflitos de direitos fundamentais, a teoria relativa, encampada 

por Robet Alexy, disserta que não há um núcleo essencial estabelecido a priori, sendo 

definido no caso concreto, mediante processos de ponderação. 

Ainda nesse contexto, assevera-se a existência da teoria mista que, objetivando 

a conciliação das teorias supramencionadas, propõe que o núcleo essencial seja 

apurado em cada caso concreto de colisão de direitos fundamentais (teoria relativa), 

baseado na ponderação, porém também se admitindo uma parcela insuscetível de ser 

tocada (teoria absoluta).  

Nesse sentido, Konrad Hesse argumenta: 

Na discussão sobre a interpretação indicada do artigo 19, alínea 2, da Lei 
Fundamental, é sustentada tanto a concepção, que a prescrição proíbe 
limitações desproporcionais como esta, que a determinação subtrai o “núcleo 
essencial absoluto” dos direitos fundamentais da disposição do legislador. A 
partir do ponto de vista aqui defendido, a proibição de limitações 
desproporcionais efetua também uma proteção absoluta do “núcleo essencial” 
dos direitos fundamentais, naturalmente, sob o pressuposto, que a 
proporcionalidade seja entendida não no sentido de uma mera perseguição de 
uma finalidade econômica, mas que a admissibilidade de tal perseguição de uma 
finalidade, exatamente, também seja aferida ao direito fundamental a ser 
limitado. Desse modo, são evitadas as debilidades de ambas as concepções, ou 
seja, por um lado, uma relativização do artigo 19, alínea 2, da Lei Fundamental, 
por outro, o abandono dos direitos fundamentais, que estão sob reserva legal, à 
disposição discricional do legislador, que só não deve violar o “núcleo essencial 
absoluto” a ser determinado.93 

Assim, baseado na teoria mista do núcleo essencial do direito fundamental, 

questiona-se, se o Legislador ao criar o regime legal de bens aplicável ao idoso, 

realizando a ponderação entre o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito 

                                                                                                                                                                                            
92 BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo (Os conceitos fundamentais 

e a construção do novo modelo). 4. ed. Rio de Janeiro: Saraiva, 2013. p. 283. 
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de propriedade, por exemplo, restringiu aquele, de maneira demasiada, ao ceifar a 

capacidade do maior de 70 anos para se autodeterminar quanto ao regime matrimonial 

de bens, violando, com isso, a parcela insuscetível de ser tocada no núcleo essencial. 

Diante disso, far-se-á uma análise profunda no regime legal de bens aplicável ao 

idoso, baseada não somente na proporcionalidade presente no juízo de ponderação em 

casos de conflitos de direitos fundamentais, bem como a proteção do núcleo essencial 

do princípio à dignidade da pessoa humana e dos direitos da igualdade e do devido 

processo legal bens, para concluir se a restrição imposta pelo Legislador à capacidade 

do idoso para se autodeterminar quanto ao regime matrimonial, em virtude da proteção 

do seu patrimônio, se configura como legítima ou inconstitucional. 

 

3.4 – O conflito entre o princípio fundamental da dignidade da pessoa humana e o 

direito fundamental da propriedade.  

 

A dignidade da pessoa humana94, conteúdo dotado de plasticidade e valores 

ético e jurídico, em decorrência de ser princípio fundamental, serve somente como 

parâmetro de interpretação dos direitos fundamentais, bem como fundamento de sua 

validade. 

Nesse sentido, Luís Roberto Barroso, argumenta que “a dignidade, portanto, é 

um princípio de status constitucional. Como valor e como princípio, a dignidade humana 

funciona tanto como justificação moral quanto como fundamento normativo para os 

direitos fundamentais. Na verdade, ela constitui parte do conteúdo dos direitos 

fundamentais.”95 

                                                                                                                                                                                            
93 HESSE, Konrad. Elementos de direito constitucional da República Federal da Alemanha. FABRIS, 
Sergio.Antonio..Editor,.1998..pgs..262.e.268.Apud.VICTORINO,.Fabio.Rodrigues..O.núcleo.essencial.do.
direito.fundamental.Consultor Jurídico. Acesso 07/11/17 
94 “Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e 

do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: I - a 
soberania; II - a cidadania III - a dignidade da pessoa humana; IV - os valores sociais do trabalho e da 
livre iniciativa; V - o pluralismo político. Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por 
meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição.” 
95 BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo (Os conceitos fundamentais 
e a construção do novo modelo). 4. ed. Rio de Janeiro: Saraiva, 2013. p. 273. 
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Todavia, apesar dessa plasticidade e variabilidade do conteúdo, sói constatar 

que o princípio da dignidade fundamental também é conceito jurídico que apresenta um 

aspecto mínimo dotado de unidade e objetividade, que funciona como norte na 

formação de institutos jurídicos, sob risco da norma criada ser nula. 

Nesse aspecto, Luís Roberto Barroso aponta que “em uma concepção 

minimalista, dignidade humana identifica (1) o valor intrínseco de todos os seres 

humanos, assim como (2) a autonomia de cada indivíduo, (3) limitada por algumas 

restrições legítimas impostas a ela em nome de valores sociais ou interesses 

estatais.”96 

Depreende-se disso, que o conceito jurídico da dignidade da pessoa humana, 

em uma de suas vertentes, é consubstanciado na autonomia que o indivíduo possui 

para tomar suas decisões, sem interferências externas, sob risco de violação do 

princípio.  

Diante desse panorama apresentado, em que o princípio fundamental da 

dignidade da pessoa humana assevera a autonomia do indivíduo e serve como 

fundamento normativo dos direitos fundamentais, poder-se-ia questionar se o direito de 

propriedade elegido pelo Legislador como o prevalente no regime legal de bens 

concernente aos idosos não esvaziaria aquele princípio e, consequentemente, perderia 

sua validade, ante o fato de resultar na decretação da incapacidade do maior de 70 

anos para a escolha do regime matrimonial de bens. 

Entretanto, mesmo nessa mesma concepção minimalista exposta, observa-se 

que o próprio conceito jurídico do princípio da dignidade da pessoa humana, em que 

pese tutelar a proteção da autonomia do indivíduo, permite que esta seja limitada por 

restrições legítimas, quando há conflito com outros direitos fundamentais, 

demonstrando seu caráter relativo. 

Assim,  ao  analisar se a restrição à capacidade do idoso quanto à escolha do 

regime matrimonial de bens, operada pelo art. 1.641, inciso II, do Código Reale, foi 

legítima e, consequentemente não feriu o princípio da dignidade da pessoa humana, 
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faz-se necessário decompor a problemática em dois vieses indagativos: se, na 

atualidade, em que há um crescente entendimento acerca da despatrimonialização do 

Direito Civil, ainda se faz legítima uma restrição que tolhe a capacidade do idoso em 

benefício do seu patrimônio; e, se, ainda for tida como viável essa restrição da 

capacidade do idoso quando há o conflito com sua proteção patrimonial, observar se os 

limites, que devem ser baseados na técnica de ponderação dos interesses e a proteção 

do núcleo essencial dos direitos, foram respeitados na instituição do artigo.   

Nesse sentido, quanto à legitimidade de se restringir a capacidade do idoso em 

virtude de sua proteção patrimonial, faz-se mister uma análise baseada no fenômeno 

da despatrimonialização do Direito Civil que, em virtude da crescente valorização dos 

direitos fundamentais, assevera estar o indivíduo na posição central da proteção do 

ordenamento civilista, devendo o patrimônio ser um meio para a consecução da 

pessoa, e não esta para aquele.  

Diante disso, torna-se forçoso concluir que, na atualidade, a restrição operada 

pelo regime legal de bens, ao subordinar a vontade do idoso ao aspecto patrimonial, 

colocando-o como meio para a consecução do patrimônio, não se configura como 

legítima, de modo a violar o princípio da dignidade da pessoa humana e a 

constitucionalidade do artigo, especialmente quando este apresenta como pressuposto 

de instituição o preconceito não somente acerca do mero interesse econômico por parte 

outro cônjuge, bem como a presunção de senilidade por causa da idade do indivíduo. 

Seguindo essa percepção da valorização da pessoa humana face ao aspecto 

patrimonial, porém introduzindo a problemática do mínimo existencial, destaca-se o 

ensinamento de Maria Berenice Dias, baseado em Ana Carolina Teixeira, Mária de 

Fátima de Sá e Daniel Sarmento: 

Na medida em que a ordem constitucional elevou a dignidade da pessoa humana 
a fundamento da ordem jurídica, houve uma opção expressa pela pessoa, 
ligando todos os institutos à realização de sua personalidade. Tal fenômeno 
provocou a despatrimonialização e a personalização dos institutos jurídicos, de 
modo a colocar a pessoa humana no centro protetor do direito. O princípio da 
dignidade humana não representa apenas um limite à atuação do Estado, mas 
constitui também um norte para a sua ação positiva. O Estado não tem apenas o 

                                                                                                                                                                                            
96BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo (Os conceitos fundamentais 

e a construção do novo modelo). 4. ed. Rio de Janeiro: Saraiva, 2013. p. 274. 
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dever de abster-se de praticar atos que atentem contra a dignidade humana, mas 
também deve promover essa dignidade através de condutas ativas, garantindo o 
mínimo existencial para cada ser humano em seu território.97 

Nesse diapasão, poder-se-ia argumentar pela constitucionalidade do regime 

legal aplicável ao idoso, pois ao impor a restrição à autonomia do maior de 70 anos 

quanto à escolha do regime matrimonial em benefício da sua proteção patrimonial, o 

instituto jurídico estaria preocupado com o mínimo existencial, pressuposto necessário 

para a capacidade civil genérica e baluarte da dignidade da pessoa humana. 

De maneira a fornecer o conceito do mínimo existencial e sua necessária 

ocorrência para a possibilidade da autonomia na vida privada, Luís Roberto Barroso 

articula:   

Trata-se do pressuposto necessário ao exercício da autonomia, tanto pública 
quanto privada. Para poder ser livre, igual e capaz de exercer plenamente a sua 
cidadania, todo indivíduo precisa ter satisfeito as necessidades indispensáveis à 
sua existência física e psíquica. O mínimo existencial corresponde ao núcleo 
essencial dos direitos fundamentais sociais e seu conteúdo equivale às 
pré-condições para o exercício dos direitos individuais e políticos, da autonomia 
privada e pública98 

Todavia, espanca-se a possibilidade de ser arguida o conceito do mínimo 

existencial, pois o idoso somente não poderia gerenciar uma parte mínima do seu 

patrimônio na escolha do regime de bens no casamento, representando o conjunto de 

bens necessários para sua subsistência e consecução dos direitos fundamentais, e não 

uma ingerência irrestrita quanto ao destino do patrimônio que possui, conforme disposto 

no art. 1.641, inciso II, do Código Reale. 

Ademais, salienta-se que, mesmo que fosse aceita como legítima a restrição da 

capacidade do idoso em benefício do seu patrimônio, há de se averiguar se os limites, 

que devem ser baseados na técnica de ponderação dos interesses e na proteção do 

núcleo essencial dos direitos, foram respeitados na elaboração do artigo.  

Assim, baseado na técnica da ponderação de interesses, que é regida pelo 

princípio da proporcionalidade, conclui-se que o Legislador, na instituição do regime 

                                                           
 
97 DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. 10. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais LTDA, 
2015. p. 30. 
98 BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo (Os conceitos fundamentais 
e a construção do novo modelo). 4. ed. Rio de Janeiro: Saraiva, 2013. p. 276. 
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legal de bens referente ao idoso, somente logra êxito e, consequentemente, respeita os 

limites da restrição ao princípio da dignidade humana, em sua vertente da autonomia do 

indivíduo, quando: o sacrifício da capacidade quanto a escolha do regime matrimonial, 

fosse o adequado para a solução da proteção patrimonial do idoso (adequação); não 

houvesse outros meios menos danosos que a incapacidade civil do idoso acerca da 

escolha do regime matrimonial, para sua proteção patrimonial (necessidade); e o ônus 

imposto ao idoso, qual seja sua perda para se autodeterminar quanto à escolha do 

regime de matrimônio, fosse inferior à sua proteção patrimonial. 

Nesse contexto, quanto ao juízo de adequação, percebe-se, facilmente, que a 

definição da incapacidade quanto à escolha do regime matrimonial de bens, não 

resolve a proteção patrimonial do idoso, tendo em vista que o maior de 70 anos, ainda 

poderia fazer doações para a pessoa com quem se relaciona, inclusive as que somente 

visam o aspecto econômico dele. 

Sobre o juízo de necessidade, ataca-se o regime legal de bens atinente ao idoso, 

pois, ao invés de decretar a incapacidade do idoso quanto à eleição do regime 

matrimonial de bens, poderia ser feito um pacto antenupcial estabelecendo o regime da 

separação total de bens, de maneira a preservar tanto a capacidade do maior de 70 

anos, quanto a proteção do seu patrimônio. 

Acera do juízo da proporcionalidade em sentido estrito, não há como argumentar, 

especialmente na fase do Direito Civil-Constitucional e despatrimonialização do 

ordenamento civilista, que a incapacidade do idoso é um ônus aceitável quando o 

objetivo é a proteção de sua propriedade, ainda mais quando o pressuposto é 

alicerçado em preconceito tanto em relação a sanidade do maior de 70 anos pelo 

simples fato da sua idade, quanto o interesse apenas econômico do outro cônjuge, o 

que evidencia um menosprezo pelas suas qualidades. 

Em relação à proteção do núcleo essencial, baseado na teoria mista que, propõe 

que esse seja apurado em cada caso concreto de colisão de valores fundamentais, com 

base na ponderação, porém também se admitindo uma parcela insuscetível de ser 

tocada, faz-se necessário analisar se o Legislador ao criar o regime legal de bens, 

realizando a ponderação entre o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito 
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de propriedade, restringiu aquele, de maneira demasiada, ao ceifar a capacidade do 

idoso de se autodeterminar quanto ao regime matrimonial de bens, violando, com isso, 

a parcela insuscetível de ser tocada no núcleo basilar. 

Nesse diapasão, salienta-se, em primeiro plano, a necessidade de se conceituar 

a autonomia, que é viés da dignidade da pessoa humana, para compreender até que 

ponto uma restrição configura uma limitação legítima ou sua descaracterização, tendo 

como consequência a violação do núcleo essencial e o esvaziamento do princípio. 

Delimitando o alcance da autonomia, que é viés do conceito jurídico da dignidade 

da pessoa humana, Luís Roberto Barroso explana: 

A autonomia é, no plano filosófico, o elemento ético da dignidade, ligado à razão 
e o exercício da vontade em conformidade com determinadas normas. A 
dignidade como autonomia envolve a capacidade de autodeterminação do 
indivíduo, de decidir os rumos da própria vida e de desenvolver livremente a sua 
personalidade. Significa o poder de fazer valorações morais e escolhas 
existenciais sem imposições externas indevidas. Decisões sobre religião, vida 
afetiva, trabalho e outras opções personalíssimas não podem ser subtraídas do 
indivíduo sem violar sua dignidade.99 

Diante desse conceito, sublinha-se que a autonomia não se liga à noção da 

capacidade de direito, que é inerente ao indivíduo e se consubstancia na possibilidade 

desse ser titular de direitos, mas sim à ideia da capacidade de fato, que consiste na 

aptidão do indivíduo em se autodeterminar quanto as suas escolhas, e é alcançada na 

maioridade civil. 

Observa-se, pois, que a autonomia ligada à noção da capacidade de fato, pode 

ser: integral, em que o indivíduo é totalmente capaz para realizar negócios jurídicos; 

restringida, em que o indivíduo é relativamente incapaz para a realização dos negócios 

jurídicos, sendo necessário a assistência; tolhida, em que o indivíduo é totalmente 

incapaz para realização dos negócios jurídicos, sendo necessária a representação para 

a validade. 

Nesse sentido, torna-se imperioso constatar que o Legislador no art. 1.641, 

inciso II, do Código Reale, ao dispor que o maior de 70 anos é totalmente incapaz para 

a escolha do regime matrimonial de bens, não opera uma restrição a autonomia do 
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idoso, mas sim o tolhimento dessa, violando o núcleo essencial do princípio da 

dignidade da pessoa humana, e consequentemente, o “limite dos limites” dos valores 

fundamentais. 

Assim, ao analisar o regime legal de bens relacionado ao idoso, chega-se à 

conclusão que a restrição imposta a capacidade do maior de 70 anos quanto à escolha 

do regime matrimonial em benefício do seu patrimônio se demonstra ilegítima não 

somente pela nova dinâmica de valores jurídicos privilegiar o ser ao invés do ter, mas, 

também, pelo fato de não respeitar “o limite dos limites”, consubstanciado na técnica da 

ponderação de interesses e proteção do núcleo essencial do direitos fundamentais, 

tendo como consequência o esvaziamento do princípio da dignidade da pessoa 

humana e a inevitável inconstitucionalidade do art. 1.641, inciso II, do Código Reale. 

 

3.5 – O conflito entre os direitos fundamentais da igualdade e o da propriedade. 

 

O direito fundamental da igualdade100, em sua concepção formal, consiste no 

tratamento isonômico conferido aos indivíduos perante à justiça, de maneira a não 

favorecer ou prejudicar um em relação ao outro.  

Todavia, percebeu-se essa concepção passiva de igualdade ocasionaria um 

efeito inverso na realidade, caso o Estado não criasse as condições fáticas e jurídicas 

para que isso fosse possível, ante o fato de que os indivíduos, em uma sociedade tão 

diversa e desigual, como é a brasileira, não possuem condições de se igualarem.  

Nesse sentido, Pedro Lenza argumenta que “deve-se, contudo, buscar não 

somente essa aparente igualdade formal (consagrada no liberalismo clássico), mas, 

                                                                                                                                                                                            
99 BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo (Os conceitos fundamentais 
e a construção do novo modelo). 4. ed. Rio de Janeiro: Saraiva, 2013. p. 275. 
100  “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:” 
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principalmente, a igualdade material, uma vez que a lei deverá tratar igualmente os 

iguais e desigualmente os desiguais, na medida de suas desigualdades. ”101 

Assim, o Estado, baseado na concepção material da igualdade, consubstanciada 

na máxima aristotélica em que se deve tratar igualmente os iguais e desigualmente os 

desiguais, vêm, por meio da instituição de institutos jurídicos e desequiparações 

permitidas, tutelando grupos vulneráveis, de forma a estabelecer uma igualdade fática 

nas relações jurídicas travadas. 

Elucidando o objetivo das desequiparações permitidas e sua legitimidade, Uadi 

Lammêgo Bulos, citando San Tiago Dantas, aponta: 

Existem desequiparações que não ferem o pórtico da isonomia, decorrentes da 
própria Constituição. É o caso das imunidades parlamentares, da prerrogativa de 
foro ratione muneris em benefício de certos agentes políticos, da exclusividade 
do exercício de determinados cargos públicos somente a brasileiros natos etc. 
Sobre as desequiparações permitidas, advertiu San Tiago Dantas: "Quanto mais 
progridem e se organizam as coletividades, maior é o grau de diferenciação a 
que atinge seu sistema legislativo. A lei raramente colhe no mesmo comando 
todos os indivíduos, quase sempre atende a diferenças de sexo, de profissão, de 
atividade, de situação econômica, de posição jurídica, de direito anterior; 
raramente regula do mesmo modo a situação de todos os bens, quase sempre 
se distingue conforme a natureza, a utilidade, a raridade, a intensidade de valia 
que ofereceu a todos; raramente qualifica de um modo único as múltiplas 
ocorrências de um mesmo fato, quase sempre os distingue conforme as 
circunstâncias em que se produzem, ou conforme a repercussão que têm no 
interesse geral. Todas essas situações, inspiradas no agrupamento natural e 
racional dos indivíduos e dos fatos, são essenciais ao processo legislativo, e não 
ferem o princípio da igualdade. Servem, porém, para indicar a necessidade de 
uma construção teórica, que permita distinguir as leis arbitrárias das leis 
conforme o direito, e eleve até esta alta triagem a tarefa do órgão do Poder 
Judiciário." 102 

Nesse contexto, cita-se o surgimento do Estatuto do Idoso, que em seu art. 2° 

garante ao maior de 70 anos o gozo de todos os direitos fundamentais inerentes à 

pessoa humana, como instrumento jurídico elaborado na busca de uma igualdade 

material desse grupo vulnerável, que é vítima de negligência não somente do próprio 

Estado, bem como da sociedade.  

                                                           
101 LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 16. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 973. 
102DANTAS, San Tiago. Igualdade perante a lei e due process of law: contribuição ao estudo da /imitação 
constitucional do poder legislativo, p. 359 Apud BULOS, Uadi Lammêgo. Curso de Direito Constitucional. 
8. ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2014. p. 554. 
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Ademais, corroborando com seu aspecto de desequiparação permitida, o 

Estatuto do Idoso, em seu art. 3° 103 , assegura ao maior de 70 anos a absoluta 

prioridade na efetivação de seus direitos fundamentais, como o atendimento 

preferencial imediato e individualizado nos órgãos públicos e privados prestadores de 

serviço à população e a destinação privilegiada de recursos nas áreas relacionadas à 

sua proteção.  

Seguindo essa lógica, poder-se-ia questionar se a instituição do regime legal de 

bens relativo ao idoso, que estabelece a incapacidade para a escolha do regime 

matrimonial, também não seria uma ação do Estado no intuito de assegurar uma 

igualdade material da proteção do patrimônio do maior de 70 anos no casamento, já 

que em virtude da possível senilidade e interesses escusos do outro cônjuge, se 

encontraria em uma situação de desigualdade na proteção patrimonial quando 

comparado ao casamento entre os indivíduos mais jovens que, por possuírem suas 

faculdades mentais plenas, estariam aptos a defender seu direito de propriedade. 

Nesse ínterim, faz-se mister explicitar Pedro Lenza que, citando Celso Antônio 

Bandeira de Mello, aponta os parâmetros para que o princípio da igualdade esteja 

presente nessas desequiparações permitidas: 

Celso Antônio Bandeira de Mello parece ter encontrado parâmetros sólidos e 
coerentes em sua clássica monografia sobre o tema do princípio da igualdade, 
na qual estabelece três questões a serem observadas, a fim de se verificar o 
respeito ou desrespeito ao aludido princípio. O desrespeito a qualquer delas leva 
à inexorável ofensa à isonomia. Resta, então, enumerá-las: “a) a primeira diz 
com o elemento tomado como fator de desigualação; b) a segunda reporta-se à 

                                                           
103 Art. 3° É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, 

com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao 
esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e 
comunitária. Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende: § 1º A garantia de prioridade 
compreende: (Redação dada pela Lei nº 13.466, de 2017) I – atendimento preferencial imediato e 
individualizado junto aos órgãos públicos e privados prestadores de serviços à população; II – preferência 
na formulação e na execução de políticas sociais públicas específicas; III – destinação privilegiada de 
recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção ao idoso; IV – viabilização de formas 
alternativas de participação, ocupação e convívio do idoso com as demais gerações; V – priorização do 
atendimento do idoso por sua própria família, em detrimento do atendimento asilar, exceto dos que não a 
possuam ou careçam de condições de manutenção da própria sobrevivência; VI – capacitação e 
reciclagem dos recursos humanos nas áreas de geriatria e gerontologia e na prestação de serviços aos 
idosos; VII – estabelecimento de mecanismos que favoreçam a divulgação de informações de caráter 
educativo sobre os aspectos biopsicossociais de envelhecimento; VIII – garantia de acesso à rede de 
serviços de saúde e de assistência social locais. IX – Prioridade no recebimento da restituição do Imposto 
de Renda. (Incluído pela Lei nº 11.765, de 2008). 
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correlação lógica abstrata existente entre o fator erigido em critério de discrímen 
e a disparidade estabelecida no tratamento jurídico diversificado; c) a terceira 
atina à consonância desta correlação lógica com os interesses absorvidos no 
sistema constitucional e destarte juridicizados”104 

Diante desses parâmetros, espanca-se, facilmente, a possibilidade de se 

defender que o regime legal de bens referente ao idoso se constitui como uma 

desequiparação permitida que procura tutelar a igualdade material do patrimônio do 

maior de 70 anos, pois a idade do indivíduo, por si só, não estabelece sua senilidade, 

demonstrando a inexistência do fator da desigualação e a, consequente violação do 

princípio da igualdade no art. 1.641, inciso II, do Código Civil. 

Ademais, salienta-se que o parâmetro da correlação lógica abstrata existente 

entre o fator erigido como um dos critérios de discriminação pelo regime legal de bens 

tocante ao idoso, qual seja o mero interesse econômico do outro cônjuge, e a 

disparidade estabelecida no tratamento jurídico diversificado, ilustrado na incapacidade 

do maior de 70 anos quanto à escolha do regime matrimonial, não é respeitado, pois o 

atrativo financeiro também pode estar presente no casamento entre indivíduos novos e, 

nem por isso, sua capacidade de escolha do regime matrimonial é ceifada, violando, 

uma vez mais, o princípio da igualdade. 

Além disso, afirma-se que o parâmetro que versa sobra a consonância desta 

correlação lógica com os interesses absorvidos no sistema constitucional e destarte 

juridicizados, também não é respeitado, pois, diferentemente do fluxo axiológico 

reinante no ordenamento civilista, que assevera a impossibilidade dos valores 

existenciais do indivíduo serem diminuídos e subordinados à consecução do seu 

patrimônio, o regime legal de bens dos idosos privilegia a proteção patrimonial em 

detrimento da capacidade dos maiores de 70 anos, esvaziando o argumento da 

igualdade material presente no instituto jurídico. 

Para mais, observa-se, também, a flagrante violação do princípio da igualdade e, 

consequente inconstitucionalidade do instituto jurídico, ao se fazer a análise do conflito 

entre direitos fundamentais, por meio da técnica da ponderação de interesses e a 

proteção ao núcleo essencial dos direitos fundamentais.  

                                                           
104 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio Conteúdo jurídico do princípio da igualdade, pgs. 21 e 23 -43. 
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Dessa forma, lastreado na técnica da ponderação de interesses, que é guiada 

pelo princípio da proporcionalidade, conclui-se que o Legislador, na instituição do 

regime legal de bens alusivo ao idoso, somente obtêm êxito e, consequentemente 

respeita os limites da restrição ao direito da igualdade, quando: o sacrifício da igualdade 

do idoso quanto à escolha do regime matrimonial, fosse o adequado para a solução da 

sua proteção patrimonial (adequação); não houvesse outros meios menos danosos 

para sua proteção patrimonial, que a falta de isonomia do idoso na escolha do regime 

matrimonial (necessidade); o ônus imposto ao idoso, qual seja a falta de igualdade 

quanto à escolha do regime matrimonial, fosse inferior à  proteção do seu patrimônio. 

Nesse contexto, chega-se à conclusão que a restrição à igualdade do idoso 

quanto à escolha do regime matrimonial de bens não é adequada, necessária ou 

proporcional em sentido estrito para sua proteção patrimonial, de forma a ensejar a 

inconstitucionalidade do art. 1.641, inciso II, do Código Civil, pois: o idoso ainda pode 

doar ou gravar seu imóvel de ônus real para a pessoa com quem se relaciona, inclusive 

para quem só almeja seu patrimônio; existem outros meios menos danosos que não 

levam à uma falta de isonomia, como o pacto antenupcial e sua possibilidade da 

escolha do regime da separação total; e, em decorrência da despatrimonialização do 

Direito Civil,  o ônus de impor a desigualdade ser maior que o benefício do patrimônio. 

Ademais, em relação à proteção do núcleo essencial, baseado na teoria mista 

que, propõe que esse seja apurado em cada caso concreto de colisão de valores 

fundamentais, com base na ponderação, porém também se admitindo uma parcela 

insuscetível de ser tocada, faz-se necessário analisar se o Legislador ao criar o regime 

legal de bens aplicável ao septuagenário, realizando a ponderação entre o direito à 

igualdade e o direito de propriedade, restringiu aquele, de maneira demasiada, ao tratar 

os idosos de maneira desigual em relação aos outros quanto ao regime matrimonial de 

bens, violando, com isso, a parcela insuscetível de ser tocada no núcleo essencial. 

Diante disso, reafirma-se, inicialmente, o entendimento que a igualdade é 

consubstanciada não somente no tratamento igualitário perante à justiça, mas sim pelo 

                                                                                                                                                                                            
Apud LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 16. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 974. 



78 

 

tratamento variável conforme às condições do indivíduo, ilustrado na máxima 

aristotélica em que se deve tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais. 

Ilustrando esse objetivo da igualdade material, por parte do Estado, Uadi 

Lammêgo Bulos cita as ações afirmativa: 

Busca-se, por meio das ações afirmativas, compensar os menos favorecidos, 
assim como ocorre com os que nunca sofreram restrições. As ações afirmativas 
consignam um mecanismo que permite ao Estado sanar o déficit para com 
aqueles seres humanos que, historicamente, sempre foram alvo de preconceitos, 
humilhações e detrimentos de toda espécie. Aqui se encontram os idosos, as 
mulheres, as crianças de rua, os mendigos, os negros, os pardos, os índios, os 
homossexuais, os deficientes físicos, as prostitutas, categorias humanas, enfim, 
que nunca tiveram, ao longo da história, o mesmo tratamento conferido às 
chamadas classes abastadas.105 

Abstrai-se, pois, dessa concepção material da igualdade, a possibilidade da 

variação das ações do Estado, como a elaboração de Leis, de acordo com o grupo 

social objeto de tutela, sem que seja configurada uma violação ao núcleo essencial do 

princípio da isonomia. 

Todavia, o fator que ocasiona essa variabilidade de tutela jurídica sem que 

ocorra a violação no núcleo essencial do direito fundamental à igualdade é a 

legitimidade do critério tido como ensejador dessa tutela diferenciada. 

Nesse diapasão, Alexandre de Moraes, argumenta: 

A desigualdade na lei se produz quando a norma distingue de forma não 
razoável ou arbitrária um tratamento específico a pessoas diversas. Para que 
diferenciações normativas possam ser consideradas não discriminatórias, 
torna-se indispensável que exista uma justificativa objetiva e razoável, de acordo 
com critérios e juízos valorativos genericamente aceitos, cuja exigência deve 
aplicar-se em relação à finalidade e efeitos da medida considerada, devendo 
estar presente por isso uma razoável relação de proporcionalidade entre meios 
empregados e as finalidades perseguida, sempre em conformidade com os 
direitos e garantias constitucionalmente protegidas.106 

Diante desse contexto, percebe-se que o critério eleito pelo Legislador na 

instituição da desigualdade presente no regime legal de bens pertinente ao 

septuagenário, qual seja o fundamento etário, é arbitrário e não pode ser tido como 

legítimo para ensejar essa tutela diferenciada, sob risco de violar o núcleo essencial do 

                                                           
105 BULOS, Uadi Lammêgo. Curso de Direito Constitucional. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 53. 
 
106 MORAES, Alexandre De. Direito Constitucional. 23. Ed. São Paulo: Atlas, 2008. p. 37. 
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direito à igualdade, pois a idade do maior de 70 anos, por si só, não o torna senil, além 

do que não se demonstra razoável a elaboração de um dispositivo que veda, 

irrestritamente, a escolha do regime matrimonial pelos idosos, somente porque em 

alguns casos pode ocorrer o casamento por interesse.   

Assim, sob o enfoque do direito à igualdade material, afirma-se que o regime 

legal de bens do septuagenário é inconstitucional não somente por apresentar um 

critério de discriminação ilegítimo e preconceituoso, que não poder ser arguido como 

mola propulsora para uma desequiparação aceita, bem como por não lograr êxito na 

verificação dos limites da restrição ao aludido direito, seja pela desigualdade não ser 

adequada, necessária e proporcional em sentido estrito para a proteção patrimonial do 

maior de 70 anos, seja pelo núcleo essencial da igualdade ser violado, esvaziando seu 

conteúdo.  

 

3.6 – O conflito entre os direitos fundamentais do devido processo legal e o da 

propriedade. 

 

O direito fundamental ao devido processo legal107, que protege tanto a liberdade, 

quanto os bens do indivíduo, se materializa não somente como fundamento da 

proporcionalidade, bem como no necessário desencadeamento lógico dos atos em um 

processo, sem que haja supressão ou alteração indevida nesse procedimento, para que 

determinada prestação seja tida como válida. 

Em virtude dessa dupla característica, doutrina autorizada aborda as acepções 

formal e material do devido processo legal, conforme ilustra Fredie Didier Jr: 

Há o devido processo legal formal ou procedimental, cujo conteúdo é composto 
pelas garantias processuais que vimos no item precedente: direito ao 
contraditório, ao juiz natural, a um processo com duração razoável etc. Trata-se 
da dimensão mais conhecida do devido processo legal formal108 

Nesse mesmo diapasão, continua o processualista: 

                                                           
107 “Artigo 5°, LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;” 
108 DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. 18. ed. Salvador: Iuspodivm, 2016. p. 70. 
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A experiência jurídica brasileira assimilou a dimensão substancial do devido 
processo legal de um modo bem peculiar, considerando-lhe o fundamento 
constitucional das máximas da proporcionalidade (postulado, princípio, ou regra 
da proporcionalidade, conforme seja o pensamento doutrinário que se adotar) e 
da razoabilidade.109 

De forma a sedimentar essa perspectiva material do devido processo legal 

vinculada ao juízo de proporcionalidade, além de sua exigibilidade em face do 

Legislativo na elaboração dos institutos jurídicos, colaciona-se trecho da decisão 

prolatada pelo Ministro Celso de Mello, no RE n. 374.981, publicada no informativo 381, 

do Supremo Tribunal Federal. 

 

O Estado não pode legislar abusivamente. A atividade legislativa está 
necessariamente sujeita à rígida observância de diretriz fundamental, que, 
encontrando suporte teórico no princípio da proporcionalidade, veda os excessos 
normativos e as prescrições irrazoáveis do Poder Público. O princípio da 
proporcionalidade - que extrai a sua justificação dogmática de diversas cláusulas 
constitucionais, notadamente daquela que veicula a garantia do substantive due 
process of law - acha-se vocacionado a inibir e a neutralizar os abusos do Poder 
Público no exercício de suas funções, qualificando-se como parâmetro de 
aferição da própria constitucionalidade material dos atos estatais. A norma 
estatal, que não veicula qualquer conteúdo de irrazoabilidade, presta obséquio 
ao postulado da proporcionalidade, ajustando-se à cláusula que consagra, em 
sua dimensão material, o princípio do substantive due process of law (CF, art. 5º, 
LIV). Essa cláusula tutelar, ao inibir os efeitos prejudiciais decorrentes do abuso 
de poder legislativo, enfatiza a noção de que a prerrogativa de legislar outorgada 
ao Estado constitui atribuição jurídica essencialmente limitada, ainda que o 
momento de abstrata instauração normativa possa repousar em juízo meramente 
político ou discricionário do legislador. (RTJ 176/578-580, Rel. Min. CELSO DE 
MELLO, Pleno) 

Em virtude dessa abrangência de conteúdo, Pedro Lenza aponta que o “devido 

processo legal funciona como meio de manutenção dos direitos fundamentais. Sua 

importância é enorme, porque impede que as liberdades públicas fiquem ao arbítrio das 

autoridades executivas, legislativas e judiciais.”110 

Nesse sentido, sói constatar a evidente inconstitucionalidade do regime legal de 

bens relativo ao idoso em face do direito fundamental ao devido processo legal, pois 

aquele, utilizando o pressuposto da senilidade como pretexto da proteção patrimonial, 

acaba por declarar, sem o devido procedimento da ação de curatela, a incapacidade do 

maior de 70 anos quanto à escolha do regime matrimonial de bens. 

                                                           
109 DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. 18. ed. Salvador: Iuspodivm, 2016. p. 71. 
110 LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 16. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 686. 
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Compactuando sobre o necessário procedimento judicial para a declaração da 

incapacidade do idoso, Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho explicitam: 

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. 111 

Sobre essa ação de curatela, procedimento judicial necessário para declarar a 

incapacidade do idoso quando a senilidade afeta seu discernimento, destaca-se que 

suas medidas visam o fortalecimento dos direitos fundamentais, de maneira que as 

restrições sejam ordenadas com o intuito de permitir que o curatelado exerça, 

dignamente, sua autonomia conforme os limites impostos pela deficiência. 

Nesse contexto de limites e objetivos da ação de curatela, Cristiano Chaves de 

Farias e Nelson Rosenvald apontam:  

É preciso sublinhar, ademais, que a decisão judicial de curatela não pode atingir 
valores constitucionalmente preservados em favor da pessoa com a liberdade e 
a intimidade. É por isso que, como já afirmamos, desde a primeira edição desta 
obra, com o advento da norma estatutária não é possível  para a curatela de 
uma pessoa, a pura e simples existência de uma deficiência. É  necessário 
atentar que a medida judicial tem cunho protecionista, somente se justificando 
para a tutela avançada de uma pessoa humana que se emoldura em um dos 
standard´s previstos  na norma ( não poder exprimir vontade, prodigalidade ou 
embriagues habitual ou toxicomania). Dai a compreensão de que toda e qualquer 
curatela tem de estar fundade na proteção da dignidade da pessoa humana , e 
não de terceiros, sejam parentes ou não.112  

Disso, abstrai-se que se a ação de curatela, que é o meio legítimo para declarar 

a incapacidade do indivíduo, baseada tanto na avaliação do juiz, quanto na do médico, 

é guiada por limites, de forma a não reduzir o curatelado em um ser inanimado, o 

regime legal de bens aplicável ao septuagenário que, já não apresenta consonância 

com o direito ao devido processo legal, não poderia declarar uma incapacidade irrestrita 

do idoso quanto ao regime matrimonial, especialmente quando baseado em uma 

presunção de senilidade sem lastro cientifico. 

Ademais, sublinhando a evidente inconstitucionalidade do instituto jurídico, 

                                                           
111 GAGLIANO, Pablo Stolze e PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo Curso de Direito Civil. Vol. VI. 2. ed. 
São Paulo: Saraiva, 2012 p. 432. 
112 CHAVES DE FARIAS, Cristiano e ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil. Famílias Vol. 6. 8. ed. 
Salvador: Juspodivm, 2016. p. 347. 
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destaca-se que o pressuposto da senilidade já não é mais tido, na atual teoria das 

incapacidades do Direito Civil, como causa apta a declarar o indivíduo como totalmente 

incapaz, de forma que o regime legal de bens relacionado ao idoso, além de não poder 

declarar a incapacidade sem o devido processo legal da ação de curatela, também não 

poderia estabelecer uma incapacidade absoluta do maior de 70 anos quanto à escolha 

do regime matrimonial, partindo de um pressuposto que agora é tido como hipótese de 

incapacidade relativa para a feitura dos atos civis genéricos. 

De maneira a corroborar com a inconstitucionalidade do art. 1.641, inciso II, do 

Código Civil, destaca-se, ainda, que a capacidade jurídica, em um ordenamento civilista 

interpretado pela nova dinâmica do Direito Civil-Constitucional, deve ser tida como 

pedra angular para a consecução dos direitos fundamentais, sendo limitada em 

hipóteses excepcionais e, devidamente comprovadas no caso concreto, e não de 

maneira prévia e por meio de presunções legislativas que carecem de argumentação 

científica e jurídica. 

Compartilhando desse pensamento acerca da excepcionalidade da incapacidade 

e, asseverando uma vez mais a necessidade da ação de curatela para sua decretação, 

Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald argumentam: 

No entanto, em se tratando de incapacidade (relativa) fundada em critério 
subjetivo (psicológico), considerando que a incapacidade é excepcional, é 
exigível o reconhecimento judicial da causa geradora da incapacidade, através 
de uma decisão judicial a ser proferida em ação específica, por meio de um 
procedimento especial de jurisdição voluntária. É a chamada ação de curatela – 
e não mais ação de interdição, para garantir o império da filosofia implantada 
pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência. É o caso da incapacidade relativa das 
pessoas que, mesmo por causa transitória, “ não puderem exprimir sua vontade” 
(CC, art. 4°), cuja incapacidade precisa ser reconhecida pelo juiz.113  

Para mais, observa-se, também, que o regime legal de bens aplicável ao idoso 

viola o direito ao devido processo legal, em sua acepção material, pois a definição da 

incapacidade do maior de 70 anos quanto à escolha do regime matrimonial de bens, 

promovida pelo instituto jurídico, não guarda juízo de proporcionalidade e razoabilidade 

com o seu objetivo, ilustrado na proteção patrimonial. 

                                                           
113 CHAVES DE FARIAS, Cristiano e ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil. Famílias. Vol. 6. 8. 
ed. Salvador: Juspodivm, 2016. p. 347. 
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Nesse sentido, faz-se mister sublinhar o entendimento exposto por Sérgio Mattos 

sobre o alcance da acepção material do devido processo legal, na interpretação do 

Supremo Tribunal Federal: 

Segundo a jurisprudência do STF, devido processo substantivo pode significar 
desde a proibição de ‘leis que se apresentem de tal forma aberrantes da razão’, 
passando pela exigência ‘de que as leis devem ser elaboradas com justiça, 
devem ser dotadas de razoabilidade (‘reasonableness’) e de racionalidade 
(‘racionality’), devem guardar, segundo W. Holmes, um real e substancial nexo 
com o objetivo que se quer atingir’, até a necessidade de ‘perquirir-se (...) se, em 
face de conflito entre dois bens constitucionais contrapostos, o ato impugnado 
afigura-se adequado ( isto é, apto a produzir o resultado desejado), necessário ( 
isto é, insubstituível por outro meio menos gravoso e igualmente eficaz) e 
proporcional em sentido estrito (ou seja, se estabelece uma relação ponderada 
entre o grau de restrição de um princípio e o grau de realização do princípio 
contraposto114 

Nesse contexto, embasado tanto no aspecto substancial do devido processo 

legal, quanto na técnica da ponderação de interesses, ambos norteados pelo princípio 

da proporcionalidade, chega-se à conclusão que a restrição à autonomia do idoso 

quanto à escolha do regime matrimonial não é adequada, necessária ou proporcional 

em sentido estrito para sua proteção patrimonial, de forma a violar o direito ao devido 

processo legal e, consequentemente ensejar a inconstitucionalidade do art. 1.641, 

inciso II, do Código Civil, pois: o idoso ainda pode doar bens imóveis ou testar 50% do 

seu patrimônio para a pessoa com quem se relaciona, inclusive para quem só almeja 

seu patrimônio; existem outros meios menos danosos que não levam à uma falta de 

isonomia, como o pacto antenupcial e sua possibilidade da escolha do regime da 

separação total; em decorrência da despatrimonialização do Direito Civil, o ônus de 

impor a desigualdade ser maior que o benefício do patrimônio. 

Ademais, percebe-se a violação do direito ao devido processo legal, em sua 

acepção material, pois não se demonstra razoável a elaboração de um dispositivo que 

veda, irrestritamente, a escolha do regime matrimonial pelos idosos, somente porque 

em alguns casos pode ocorrer o mero interesse econômico do outro cônjuge no 

casamento. 

                                                           
114 MATTOS, Sérgio Luís Wetzel de. Devido processo legal e proteção de direitos. São Paulo. Livraria do 
Advogado, 2009. p. 97. Apud DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. 18. ed. Salvador: 
Iuspodivm, 2016. p. 71 
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Assim, ao analisar o conflito entre os direitos fundamentais do devido processo 

legal e o direito de propriedade, torna-se forçoso reconhecer a inconstitucionalidade do 

regime legal de bens dos idosos, pois houve uma restrição exacerbada naquele direito, 

corrompendo seu núcleo essencial, não somente pela ocorrência da violação à sua 

acepção formal, ao declarar, sem a devida ação de curatela, a incapacidade do maior 

de 70 anos quanto à escolha do regime matrimonial, bem como em seu aspecto 

substancial, por não guardar razoabilidade e proporcionalidade com o seu objetivo, 

ilustrado na proteção patrimonial. 
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Conclusão 

 

Ante o exposto no presente Trabalho de Conclusão de Curso, conclui-se, de 

início, que a permanência do regime legal de bens relativo ao idoso, disposto no art. 

1.641, inciso II, do Código Civil, apresenta uma clara dissonância frente às mudanças 

ocorridas não só na sociedade, como também no ordenamento jurídico, representada 

pelos novos valores axiológicos na interpretação dos institutos civis.  

De modo a corroborar com essa constatação, observa-se em relação às 

mudanças ocorridas na sociedade, que o regime legal de bens referente ao 

septuagenário em evidente detrimento do avanço na medicina, cujo resultado 

ocasionou um aumento na qualidade e expectativa de vida, que hoje é estimada em 

76,4 anos, ainda estabelece como marca etária para a presunção da senilidade a idade 

de 70 anos, de maneira que, mesmo se fosse aceitável os motivos elencados pelo 

sistema protetivo, a definição da idade estaria defasada. 

Ainda, vislumbra-se latente desarmonia entre o regime legal de bens 

concernente ao idoso e os novos valores incrustados na sociedade atual, pois enquanto 

aquele possui como um dos pressupostos da proteção patrimonial a presunção de que 

o casamento nessa idade seria movido apenas pelo interesse econômico do outro 

cônjuge, estes são norteados pela concepção de que não há idade para o amor 

florescer, de forma que o casamento na terceira idade não implica, necessariamente, 

em mero interesse patrimonial.  

Para mais, quanto à dissonância do regime legal de bens pertinente ao 

septuagenário e as alterações ocorridas no mundo jurídico, afirma-se, lastreado na 

despatrimonialização do Direito Civil, cujo centro da tutela é o ser humano em si, que a 

dinâmica operada pelo instituto jurídico, ao subordinar a vontade do idoso ao aspecto 

patrimonial, colocando-o como meio para a consecução do patrimônio, não mais se 

configura como legítima, especialmente quando apresenta como pressuposto de 

instituição o preconceito não somente acerca do mero interesse econômico por parte do 

outro cônjuge, bem como a presunção de senilidade por causa da idade do indivíduo. 
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Sublinha-se, além disso, que o regime legal de bens aplicável ao maior de 70 

anos apresenta uma discrepância quanto à autonomia não somente para com a tábua 

axiológica do Código Reale que, calcada na valorização da capacidade da pessoa 

humana, assevera, por exemplo, a liberdade do casamento, bem como para o próprio 

regime de bens, do qual é espécie, tendo em vista que o princípio da livre escolha é tido 

como norte interpretativo para que os nubentes possam eleger o regime que mais lhe 

convém, materializando, assim, tanto sua autonomia quanto liberdade civil. 

Aponta-se também que apesar de a Súmula 377, do Supremo Tribunal Federal, 

ter mitigado a rigorosa incidência da separação total que por vezes ocasionava o 

enriquecimento sem causa, não há como arguir pela consonância do regime da 

separação obrigatória relativo aos idosos. A problemática central desse instituto jurídico 

continua imune, já que o septuagenário ainda é tido como totalmente incapaz para a 

escolha do regime matrimonial, violando sua dignidade, que envolve não apenas o 

aspecto econômico, bem como o direito de se autodeterminar, independentemente da 

idade, conforme o seu livre arbítrio.    

Aliado à essa percepção da dissonância sóciojuridica que a permanência desse 

instituto jurídico no Código Civil de 2002 representa, conclui-se ainda que o regime 

legal de bens atinente ao maior de 70 anos incorre em uma patente 

inconstitucionalidade material, pois, ao extirpar a capacidade do idoso para se 

autodeterminar quanto à decisão do regime matrimonial, acaba por esvaziar outros 

direitos fundamentais colidentes na dinâmica de tutela do instituto jurídico, como o 

princípio da dignidade da pessoa humana, em sua vertente da autonomia, e os direitos 

fundamentais da igualdade e do devido processo legal. 

Chega-se à essa conclusão, ao analisar que essa inevitável colisão entre os 

direitos fundamentais ocorrida no regime legal de bens aplicável ao idoso não se 

resolve pelo aniquilamento de um direito em benefício do outro, como ocorre na atual 

dinâmica em que o direito de propriedade tolhe os demais, mas sim pela justaposição 

dos direitos conflitantes e a necessária possibilidade de restringi-los, tendo como base 

o juízo de ponderação de interresses e a proteção ao núcleo essencial. 
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Nesse contexto, abstrai-se que, ao sopesar os direitos fundamentais colidentes 

no âmbito da tutela do regime legal de bens e aplicar a técnica da ponderação de 

interesses, a restrição à dignidade da pessoa humana, à igualdade e ao devido 

processo legal, materializada na incapacidade do idoso quanto à escolha do regime 

matrimonial de bens, não é adequada, necessária ou proporcional em sentido estrito 

para sua proteção patrimonial. O idoso ainda pode doar ou gravar seu imóvel de ônus 

real para a pessoa com quem se relaciona, inclusive para quem só almeja seu 

patrimônio; existem outros meios menos danosos que não levam à uma falta de 

capacidade, como o pacto antenupcial e sua possibilidade da escolha do regime da 

separação total; e, em decorrência da despatrimonialização do Direito Civil, o ônus de 

tolher a capacidade do idoso se afigura maior que o benefício do seu patrimônio. 

Além disso, ao dissecar especificamente a colisão entre o princípio fundamental 

da dignidade da pessoa humana e o direito de propriedade, observa-se que, apesar 

daquele poder ser restringido, há uma limitação exacerbada, pois o art. 1.641, inciso II, 

do Código Reale, ao dispor que o maior de 70 anos é totalmente incapaz para a 

escolha do regime matrimonial de bens, não opera uma restrição à autonomia do idoso, 

mas sim o tolhimento dessa, violando o núcleo essencial do princípio da dignidade da 

pessoa humana. 

Além do mais, quanto à colisão entre os direitos fundamentais da igualdade e o 

direito de propriedade, observa-se que não há possibilidade em se arguir que o 

Legislador, ao impor o regime legal de bens ao septuagenário, buscou estabelecer uma 

isonomia material entre a proteção do patrimônio do maior de 70 anos e os demais 

indivíduos no momento casamento, configurando-se uma desequiparação permitida. 

Nesse sentido, afasta-se a possibilidade de se defender que o regime legal de 

bens referente ao idoso constitui uma desequiparação permitida. Nessa relação jurídica 

tutelada inexiste fator de desigualação, correlação lógica abstrata entre o fator erigido 

como de discriminação e a disparidade estabelecida no tratamento jurídico 

diversificado, além de consonância com os interesses absorvidos no sistema 

constitucional e, destarte, juridicizados, conforme exposto ao longo do Trabalho. 
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Por fim, em relação à colisão entre os direitos fundamentais do devido processo 

legal e o direito de propriedade, observa-se clara violação daquele quando o regime 

legal de bens estipula a incapacidade do idoso quanto à escolha do regime matrimonial 

de bens, sob o desiderato da proteção de seu patrimônio, sem o devido processo 

judicial da curatela. 

Assim, quanto à acepção formal do devido processo legal, afirma-se que o 

regime legal de bens concernente ao maior de 70 anos é inconstitucional, pois declara 

a incapacidade do idoso, sem seguir o necessário desencadeamento lógico de atos no 

processo, representado pela necessária curatela, cuja decisão judicial se baseia na 

avaliação do médico acerca da condição do indivíduo.  

Sobre a acepção material do devido processo legal, representada pelo juízo de 

proporcionalidade e razoabilidade que deve existir entre os fundamentos da instituição 

e os objetivos do instituto jurídico, afirma-se a inconstitucionalidade do regime legal de 

bens tocante ao septuagenário por não se demonstrar razoável a imposição de um 

dispositivo que veda, irrestritamente, a escolha do regime matrimonial pelos idosos, 

somente porque em alguns casos pode ocorrer o mero interesse econômico do outro 

cônjuge no casamento. 

Diante dessas conclusões, afirma-se que a permanência do regime legal de bens 

que incide no casamento do idoso não pode mais ser arguida na atualidade, pois o 

sistema protetivo carece de embasamento fático e jurídico dos pressupostos que 

ensejam sua inflição, quais sejam a provável senilidade do maior de 70 anos e o mero 

interesse econômico do outro cônjuge, além de sua dinâmica de operação, ao eleger a 

proteção patrimonial em detrimento dos demais direitos fundamentais colidentes, 

desrespeitar o necessário sopesamento, por meio da técnica da ponderação de 

interesses e a proteção do núcleo essencial, ocasionando o esvaziamento do conteúdo 

jurídico do princípio da dignidade da pessoa humana, do direito à igualdade, devido 

processo legal e a, consequente inconstitucionalidade do art. 1.641, inciso II, do Código 

Civil.  
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