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RESUMO 

 

 O presente trabalho tem como objetivo analisar a possível violação 
constitucional perpetrada pelo inciso II do art. 1.641 do atual Código Civil. Devido à 
baixa expectativa de vida no início do século XX, o Código Civil de 1916 estabelecia, 
obrigatoriamente, o regime da separação de bens do casamento que envolvesse 
mulher maior de 50 anos e homem maior de 60 anos. Atualmente, com os avanços 
da ciência nos mais diversos ramos, promovendo uma maior longevidade, o Código 
Civil estabelece tal obrigatoriedade em casamentos e uniões estáveis que envolvam 
maiores de 70 anos, independentemente do gênero. A fim de se compreender a 
questão, a pesquisa inicia-se com um panorama sobre os institutos do casamento e 
da união estável, abordando suas principais diferenças, bem como a idade mínima 
para a configuração deles. Em seguida, há uma análise sobre cada espécie de 
regime de bens para que se conheçam suas formas de constituição e seus efeitos 
patrimoniais. Após, demonstraram-se os prejuízos causados pela norma em análise, 
visto esta confrontar direitos fundamentais estabelecidos pela Constituição Federal 
de 1988 e violar direitos tutelados no Estatuto do Idoso, Lei 10.741/03, ao 
estabelecer um limite etário para a livre escolha do regime de bens do casamento ou 
da união estável. O conteúdo do art. 1.641, II do Código Civil limita a capacidade do 
idoso de gerir seus atos da vida civil conforme sua vontade. Desta forma, fez-se 
necessária uma breve explanação acerca da capacidade civil, bem como sobre os 
institutos da curatela e da tomada de decisão apoiada, mecanismos que facilitam a 
manifestação da vontade pelos indivíduos incapazes através do auxílio de terceiros. 
Por fim, conclui-se que a norma em análise ofende direitos da população idosa ao 
restringir sua liberdade de escolha e interferir em sua dignidade, devendo ser revisto 
pelo legislador. 
 
Palavras-chave: regime de bens; inconstitucionalidade; idoso; direitos fundamentais  



 

ABSTRACT 

 

 This paper aims to analyze a possible constitutional violation perpetrated by 
item II of art. 1.641 of the current Civil Code. Due to the low life expectancy at the 
beginning of the twentieth century, the Civil Code of 1916 mandatorily established 
the regime for the separation of assets from marriage involving a woman over 50 and 
a man over 60. Currently, with advances in science in the most diverse fields, 
guaranteeing greater longevity, the Civil Code, such mandatory in marriages and 
stable unions that involve over 70 years old, regardless of gender. In order to 
understand a problem, a survey begins with an overview of the marriage and stable 
union institutes, addressing their main differences, as well as the minimum age for 
their configuration. Then, there is an analysis of each type of property regime in order 
to know its forms of constitution and its patrimonial effects. Afterwards, the damages 
caused by the rule under analysis were demonstrated, since it confronted 
fundamental rights established by the Federal Constitution of 1988 and violated the 
rights protected by the Statute of the Elderly, Law 10.741 / 03, by establishing an age 
limit for the free choice of the marriage or stable union property regime. The content 
of art. 1,641, II of the Civil Code limits the ability of the elderly to manage their acts of 
civil life according to their will. In this way, a brief explanation about civil capacity, as 
well as about the institutes of trusteeship and supported decision-making, 
mechanisms that facilitate the expression of the will by disabled individuals through 
the help of third parties, became necessary. Finally, it is concluded that the rule 
under analysis offends the rights of the elderly population by restricting their freedom 
of choice and interfering in their dignity, and should be reviewed by the legislator. 

 
Keywords: property regime; unconstitutionality; old person; fundamental rights 

  



 

SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO .......................................................................................................... 10 

1 DO CASAMENTO E  DA UNIÃO ESTÁVEL ......................................................... 13 

1.1 DO CASAMENTO ............................................................................................... 14 

1.1.1 DA CAPACIDADE ............................................................................................ 16 

1.2 DA UNIÃO ESTÁVEL ......................................................................................... 18 

1.2.1 DA CAPACIDADE ............................................................................................ 22 

1.2.2 DO EFEITO RETROATIVO .............................................................................. 25 

1.2.3 DA CONVERSÃO DA UNIÃO ESTÁVEL EM CASAMENTO ........................... 26 

2 DOS REGIMES DE BENS ..................................................................................... 29 

2.1 DO REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL ........................................................... 31 

2.2 DO REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL ...................................................... 33 

2.3 DO REGIME DE PARTICIPAÇÃO FINAL NOS AQUESTOS ............................ 34 

2.4 DO REGIME DE SEPARAÇÃO TOTAL ............................................................. 36 

3 DOS PREJUÍZOS DO ARTIGO 1.641, II DO CÓDIGO CIVIL ............................... 39 

CONCLUSÃO ........................................................................................................... 51 

REFERÊNCIAS ......................................................................................................... 53 

 

 



10 
 

INTRODUÇÃO 

 

 No início do século XX, a expectativa de vida ao nascer para homens era de 

33,28 anos e de 34,05 para mulheres (IBGE, 2006). Em virtude da baixa 

longevidade e de seu caráter patrimonialista, o Código Civil de 1916 estabeleceu a 

obrigatoriedade do regime de separação de bens no casamento envolvendo cônjuge 

masculino maior de 60 anos e cônjuge feminino maior de 50 anos1. 

 O limite etário estabelecido pelo legislador a respeito da escolha do regime de 

bens do casamento ser realizada de forma livre pelos nubentes, conforme suas 

convicções pessoais e sua liberdade de escolha, teve como objetivo proteger o 

patrimônio do idoso contra eventuais obtenções de vantagens econômicas.  

 Atualmente, o atual Código Civil Brasileiro de 2002, em seu art. 1.641, inciso 

II – alterado pela Lei nº 12.344, de 09 de dezembro de 2010 – aumentou o limite 

etário da possibilidade de escolha do regime de bens. Os casamentos e uniões 

estáveis em que uma das partes seja maior de 70 anos, o regime jurídico deverá 

ser, obrigatoriamente, o da separação de bens. 

A vedação imposta pelo art. 1641, II, do Código Civil, interfere diretamente no 

exercício constitucional dos princípios da liberdade, da igualdade2, da inviolabilidade 

da intimidade e da vida privada3, da dignidade humana4 e da não-discriminação5, 

visto que tal norma limita o direito de escolha do regime jurídico de bens do 

casamento para pessoas idosas, impedindo que estas atuem conforme sua vontade, 

diferentemente do que acontece com os indivíduos de menos idade, que não sofrem 

tais impedimentos. 

                                                             
1 CC/16 Art. 218: Não havendo convenção, ou sendo nula, vigorará, quanto aos bens entre os 
cônjuges, o regime de comunhão parcial.  
Parágrafo único. É, porém, obrigatório o da separação de bens do casamento: 
II - do maior de 60 (sessenta) e da maior de 50 (cinqüenta) anos; 
2 CRFB/88 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: 
3 CRFB/88 Art. 5º X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, 
assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação; 
4 CRFB/88 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: 
III - a dignidade da pessoa humana 
5 CRFB/88 Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras 
formas de discriminação. 
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Dessa forma, a obrigação legislativa infere erroneamente que, atingida a 

idade de 70 anos, o idoso automaticamente adquire uma incapacidade, mesmo que 

não comprovada, para continuar praticando os atos da vida civil de acordo com seus 

objetivos e convicções.  

Levando-se em consideração os avanços da ciência nos ramos da medicina, 

farmacologia, tecnologia, a implementação de políticas públicas que visam a uma 

melhora na qualidade de vida para a população idosa, podemos observar que a 

longevidade da vida humana não é mais como nos séculos passados. Os avanços 

científicos permitiram uma mudança na qualidade de vida da população de mais 

idade, melhorando as formas de prevenção e tratamento da saúde física e mental, 

aumentando sua longevidade. Segundo dados do IBGE do ano de 2018, a 

expectativa de vida para mulheres atualmente é de 79,9 anos e de 72,8 anos para 

homens6. Dessa forma, a terceira idade é um mero parâmetro etário, e não uma 

limitação de capacidade. 

Se com o maior alcance da longevidade no século XXI nos permite presenciar 

maiores de 70 anos exercendo profissões com a mesma qualidade do que pessoas 

mais novas, ou até mesmo possibilita que pessoas idosas sejam eleitas em cargos 

políticos e de chefia do Estado brasileiro - como exemplo, é possível citar o ex-

presidente da República Michel Temer, que governou o país entre os 75 e 78 anos 

de idade7 - por que tais indivíduos não teriam a capacidade de escolher o regime de 

bens de seu casamento ou de sua união estável? 

 O Estatuto do Idoso, Lei 10.741/03, garante o direito ao respeito e a 

liberdade8. Tais direitos devem ser observados em todos os seus atos da vida civil, 

bem como na possibilidade de escolha do regime de bens que deseja adotar em seu 

casamento. 

 Dessa forma, não é razoável que a lei ainda exija um limite etário para a 

escolha do regime de bens do casamento, pois coloca o idoso como uma pessoa 

incapaz civilmente, mesmo que não se tenha algum comprometimento de suas 

faculdades de entender e querer comprovadas através de laudos médicos.  

                                                             
6 Expectativa de vida dos brasileiros aumenta para 76,3 anos em 2018. Informação obtida em 
https://censo2020.ibge.gov.br/2012-agencia-de-noticias/noticias/26103-expectativa-de-vida-dos-
brasileiros-aumenta-para-76-3-anos-em-2018.html 
7 Informação obtida em http://www2.planalto.gov.br/mandatomicheltemer/conheca-a-presidencia 
8 Lei 10.741/03 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. 
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 É inegável que as leis devem acompanhar as transformações da sociedade, 

sob pena de não terem aplicações satisfatórias na atual conjuntura social. O 

disposto no art. 1.641, II do Código Civil encontra-se em conflito com a Magna Carta 

de 1988 e com o Estatuto do Idoso por limitar a liberdade do idoso, devendo ser 

revogado devido a uma possível inconstitucionalidade ou receber uma nova 

interpretação de sua aplicação. 

Ao tratar o maior de 70 anos como incapaz de atuar conforme sua vontade, 

há uma restrição dos direitos inerentes à vida civil, afrontando diretamente o 

princípio da dignidade da pessoa humana. Portanto, é necessária uma mudança na 

legislação brasileira a fim de que não se restrinja a capacidade civil dos maiores de 

70 anos, visto se tratar de pessoas de plena capacidade para determinar seu próprio 

modo de ser e agir, até que seja provado o contrário. 

O presente trabalho tem como finalidade demonstrar a violação a direitos 

decorrente da aplicação do art. 1641, inciso II do Código Civil – visto ser uma norma 

conflitante com princípios constitucionais e com direitos garantidos pelo Estatuto do 

Idoso – e foi desenvolvido a partir de pesquisa bibliográfica e de decisões judiciais a 

partir de consultas aos sites dos tribunais e das indicações das obras estudadas.  

Para melhor compreensão da temática, divide-se o estudo em três capítulos. 

No primeiro capítulo, abordam-se os institutos do casamento e da união estável, 

demonstrando suas semelhanças e diferenças em suas formas de constituição e 

celebração. 

No segundo capítulo, explanam-se os regimes de bens do nosso 

ordenamento jurídico que são aplicáveis no casamento e na união estável, 

mostrando as particularidades de cada um.  

Por fim, no terceiro capítulo, demonstram-se os prejuízos da norma analisada 

através da observação dos principais pontos conflitantes com a Constituição Federal 

– levando a uma possível inconstitucionalidade material – e com o Estatuto do Idoso, 

bem como de uma análise acerca da capacidade civil e sua perda. Além disso, é 

necessário um panorama dos resquícios sociais que levaram à criação da norma e 

de como não é adequada a sua aplicação atualmente.  
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1 DO CASAMENTO E  DA UNIÃO ESTÁVEL 

 

 Para iniciar-se o estudo do presente capítulo, é necessária uma breve 

explanação acerca da autonomia privada. Para Francisco Amaral, o princípio da 

autonomia privada “é o poder que os particulares têm de regular pelo exercício de 

sua própria vontade, as relações de que participam, estabelecendo-lhes o conteúdo 

e a respectiva disciplina jurídica.” (AMARAL, 2003, p. 347). 

 Segundo Maria Helena Diniz, a autonomia privada é o “poder de estipular 

livremente, como melhor lhes convier, mediante acordo de vontade, a disciplina de 

seus interesses, suscitando efeitos tutelados pela ordem jurídica.” (DINIZ, 2011, p. 

40). 

 Alguns autores, como Francisco Amaral, fazem uma diferenciação entre 

autonomia privada e autonomia de vontade. “A expressão ‘autonomia da vontade’ 

tem uma conotação subjetiva, psicológica, enquanto a autonomia privada marca o 

poder da vontade no direito de um modo objetivo, concreto e real.” (AMARAL, 2008, 

p.345) 

 Entretanto, apesar de o indivíduo ser livre para gerir os atos da vida privada 

conforme suas vontades e convicções, a autonomia privada é passível de 

intervenções por parte do Estado, respeitados o interesse público e a 

proporcionalidade.9 

 O entendimento do exercício da autonomia privada é imprescindível para esta 

pesquisa, pois é o fio condutor que leva à compreensão do tema principal, já que a 

celebração do casamento, a constituição da união estável e a escolha do regime de 

bens de ambos os institutos são consequências de seu correto exercício, levando-

nos a entender as violações sofridas pela norma estudada. 

 Para iniciar-se o estudo, é necessário que se faça uma breve análise acerca 

dos institutos do casamento e da união estável, a fim de que se possibilite o 

entendimento sobre os regimes de bens aplicados a eles, para que se demonstrem 

os prejuízos causados pelo disposto no art. 1.641, II do Código Civil.  

                                                             
9 A respeito destes limites impostos, é o posicionamento de Daniel Sarmento: “...é evidente que se 
trata de uma autonomia fortemente limitada por uma série de outros valores constitucionais e 
interesses públicos, e que pode ser objeto de restrições legislativas, desde que proporcionais. E, 
naturalmente, tal autonomia também se sujeita ao controle judicial, fundado em regras jurídicas 
cogentes ditadas pelo legislador com fundamento na Lei Maior, em cláusulas gerais interpretadas à 
luz da normativa constitucional ou, ainda, na aplicação direta dos princípios da própria Constituição.” 
(SARMENTO, 2005, p. 209) 
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 Ainda que sejam institutos afins, o casamento e a união estável possuem 

diferenças. Portanto, é importante uma abordagem sobre cada um para que se 

entendam como ambos são constituídos, bem como seus efeitos.  

 

 

1.1 DO CASAMENTO 

 

 O instituto do casamento é formado pela união de duas pessoas com o intuito 

de constituir uma família com base no princípio da afetividade. “O casamento é um 

ato jurídico negocial, solene, público e complexo, mediante o qual um homem e uma 

mulher constituem família por livre manifestação de vontade e pelo reconhecimento 

do Estado.” (LÔBO, 2008, p. 76) 

 “O casamento é o vínculo jurídico oriundo da união entre um homem e uma 

mulher, livres de impedimentos matrimoniais, constituindo a base formadora da 

família, estabelecendo os mesmos direitos e deveres para os cônjuges” (PATIÑO, 

2006, p. 04) 

 Apesar de a legislação e de grande parte da doutrina mencionarem 

casamento como a união entre homem e mulher, admite-se o casamento entre 

pessoas do mesmo sexo, conforme dispõe o Enunciado nº 601 da VII Jornada de 

Direito Civil: “é existente e válido o casamento entre pessoas do mesmo sexo.” 

 Além disso, o Conselho Nacional de Justiça estabeleceu em sua Resolução 

175/2013 a vedação da recusa por parte das autoridades competentes em habilitar e 

celebrar o casamento civil homoafetivo, cabendo providências nos casos de 

descumprimento. 

Art. 1º É vedada às autoridades competentes a recusa de habilitação, 
celebração de casamento civil ou de conversão de união estável em 
casamento entre pessoas de mesmo sexo. 
Art. 2º A recusa prevista no artigo 1º implicará a imediata comunicação ao 
respectivo juiz corregedor para as providências cabíveis. 

 Portanto, o casamento civil heteroafetivo e homoafetivo10 são iguais nas 

etapas de habilitação e celebração. Em conformidade com o princípio constitucional 

                                                             
10 A atuação do STJ na garantia dos direitos das pessoas homoafetivas. Disponível em 
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias-antigas/2018/2018-06-03_06-55_A-
atuacao-do-STJ-na-garantia-dos-direitos-das-pessoas-homoafetivas.aspx. Acesso em 01/08/2020. 
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da isonomia, os nubentes possuirão os mesmos direitos e deveres, 

independentemente do gênero. 

 Quanto à sua natureza jurídica, há três correntes que buscam fixá-la. 

Destacam-se as teorias institucionalista, contratualista e mista ou eclética.  

 Para a teoria contratualista, considera-se o casamento um negócio jurídico de 

natureza contratual, visto ser necessária a autonomia da vontade dos nubentes para 

a produção de seus efeitos patrimoniais, além de possuir rito solene de celebração. 

“Casamento é o contrato de direito de família que tem por fim promover a união do 

homem e da mulher, de conformidade com a lei, a fim de regularem suas relações 

sexuais, cuidarem da prole comum e se prestarem a mútua assistência.” 

(RODRIGUES, 2004, p. 19) 

 A teoria institucionalista sustenta que o casamento possui caráter 

institucional, com regras impostas pelo Estado, as quais são facultadas aos 

nubentes sua aceitação ou não. A instituição é realizada pela ação do juiz, cabendo 

aos nubentes a manifestação de vontade e a escolha do regime jurídico de bens. 

Seria uma instituição social e não jurídica.  

O casamento é tido como uma grande instituição social, refletindo uma 
situação jurídica que surge da vontade dos contraentes, mas cujas normas, 
efeito e forma encontram-se preestabelecidos pela lei. As partes são livres, 
podendo cada uma escolher o seu cônjuge e decidir se vai casar ou não; 
uma vez acertada a realização do matrimônio, não lhes é permitido discutir 
o conteúdo de seus direitos e deveres, o modo pelo qual se dará a 
resolubilidade da sociedade ou do vínculo conjugal ou as condições de 
matrimonialidade da prole, porque não lhes é possível modificar a disciplina 
legal de suas relações, tendo uma vez aderido ao estado matrimonial, a 
vontade dos nubentes é impotente, sendo automáticos os efeitos da 
instituição por serem de ordem pública ou cogentes as normas que a 
regem, portanto iniludíveis por simples acordo dos cônjuges. (DINIZ, 2010, 
p. 41) 

 Por sua vez, a teoria mista ou eclética, considera o casamento “uma 

instituição quanto ao conteúdo e um contrato especial quanto à formação.” 

(TARTUCE, 2017, p. 1244) Ostenta “a feição de um ato complexo, de natureza 

institucional, que depende da manifestação livre da vontade dos nubentes, masque 

se completa pela celebração, que é ato privativo de representante do Estado.” 

(RODRIGUES, 2003, p. 05) 

Parece-nos, entretanto, que a razão está com os que consideram o 
casamento um contrato sui generis, constituído pela recíproca declaração 
dos contratantes, de estabelecerem a sociedade conjugal, base das 
relações de direito de família. Em suma, o casamento é um contrato que se 
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constitui pelo consentimento livre dos esposos, os quais, por efeito de sua 
vontade, estabelecem uma sociedade conjugal que, além de determinar o 
estado civil das pessoas, dá origem às relações de família, reguladas, nos 
pontos essenciais, por normas de ordem pública (ESPÍNOLA, 1957, p. 
48/50 apud GONÇALVES, 2012, p. 42) 

 Filiando-se ao posicionamento acima, sendo o casamento um negócio jurídico 

especial – contrato sui generis –, é certo que o mesmo será regido por princípios 

específicos.  

 O princípio da igualdade entre os cônjuges é regulamentado pelo art. 1.511 

do Código Civil 11 e pelo art. 226, §5º da Constituição Federal12, através dos quais 

estabelece uma comunhão plena de vida na qual os nubentes partilham os mesmos 

propósitos em função da família, possuindo os mesmos direitos e obrigações. O 

princípio da monogamia, regido pelo art. 1.521, VI do Código Civil13, impede o 

casamento de pessoas já casadas. Por fim, pelo princípio da autonomia de vontade, 

o casamento será realizado após o livre consentimento de ambas as partes, 

conforme o art. 1.514 do Código Civil14, as quais devem possuir capacidade para 

demonstração de sua vontade no momento da celebração. 

 Logo, sendo o casamento um negócio jurídico especial, tendo como um de 

seus requisitos de validade15 a capacidade dos agentes, faremos uma abordagem 

acerca desta condição para uma melhor compreensão da problemática do tema. 

 

 

1.1.1 DA CAPACIDADE 

 

 O Código Civil, em sua norma inaugural16, dispõe que toda pessoa é capaz de 

direitos e deveres na ordem civil. Este dispositivo alude à capacidade de direito ou 

de gozo, inerente indistintamente a todas as pessoas.  

                                                             
11 CC/02 Art. 1.511. O casamento estabelece comunhão plena de vida, com base na igualdade de 
direitos e deveres dos cônjuges. 
12 CRFB/88 Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. 
 § 5º Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e 
pela mulher. 
13 CC/02 Art. 1.521. Não podem casar: 
VI - as pessoas casadas;  
14 CC/02 Art. 1.514. O casamento se realiza no momento em que o homem e a mulher manifestam, 
perante o juiz, a sua vontade de estabelecer vínculo conjugal, e o juiz os declara casados. 
15 CC/02 Art. 104. A validade do negócio jurídico requer: 
I - agente capaz; 
II - objeto lícito, possível, determinado ou determinável; 
III - forma prescrita ou não defesa em lei. 
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 A capacidade de fato ou de exercício não abrange todos os indivíduos. O art. 

3º do Código Civil17 traz a incapacidade absoluta – apenas os menores de 16 anos – 

enquanto o art. 4º18 do mesmo diploma legal apresenta a incapacidade relativa. As 

pessoas com deficiência foram excluídas do art. 3º do Código Civil através da Lei 

13.146/2015, que traz em seu art. 6º19 a sua capacidade civil, inclusive para a 

constituição de casamento e de união estável. 

 O Código Civil determina em seu art. 1.517 a idade núbil a partir dos 16 anos, 

sendo exigível a autorização de ambos os pais ou dos representantes legais nos 

casos em que o indivíduo ainda não atingiu a maioridade civil.  

 Contudo, tal autorização não será necessária em casos de emancipação do 

indivíduo, conforme o Enunciado nº 512 da V Jornada de Direito Civil: “o art. 1.517 

do Código Civil, que exige autorização dos pais ou responsáveis para casamento, 

enquanto não atingida à maioridade civil, não se aplica ao emancipado.” 

 No parágrafo único do art. 1.517, determina-se a aplicação do disposto no 

parágrafo único do art. 1.631 nos casos de divergência entre os pais. 

CC/02 Art. 1.631. Durante o casamento e a união estável, compete o poder 
familiar aos pais; na falta ou impedimento de um deles, o outro o exercerá 
com exclusividade. 
Parágrafo único. Divergindo os pais quanto ao exercício do poder familiar, é 
assegurado a qualquer deles recorrer ao juiz para solução do desacordo. 

 De acordo com o art. 1.518 do Código Civil, a autorização dos pais ou dos 

responsáveis legais poderá ser revogada até a data da celebração do casamento, 

bem como o juiz poderá suprir a denegação do consentimento quando esta for 

considerada injusta, conforme art. 1.519 do Código Civil. Havendo necessidade de 

                                                                                                                                                                                              
16 CC/02 Art. 1º Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. 
17 CC/02 Art. 3º São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os 
menores de 16 (dezesseis) anos 
18 CC/02 Art. 4º São incapazes, relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer:  
I - os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos; 
II - os ébrios habituais e os viciados em tóxico;   
III - aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade;  
IV - os pródigos. 
19 Lei 13.146/2015 Art. 6º A deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, inclusive para: 
I - casar-se e constituir união estável; 
II - exercer direitos sexuais e reprodutivos; 
III - exercer o direito de decidir sobre o número de filhos e de ter acesso a informações adequadas 
sobre reprodução e planejamento familiar; 
IV - conservar sua fertilidade, sendo vedada a esterilização compulsória; 
V - exercer o direito à família e à convivência familiar e comunitária; e 
VI - exercer o direito à guarda, à tutela, à curatela e à adoção, como adotante ou adotando, em 
igualdade de oportunidades com as demais pessoas. 
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suprimento por parte do juiz, o casamento ocorrerá sob o regime da separação 

obrigatória de bens20. 

 Anteriormente, o Código Civil permitia o casamento do menor de 16 anos 

para evitar imposição ou cumprimento de pena criminal ou em caso de gravidez21. 

Todavia, a publicação da Lei 13.811/2019 alterou a redação do art. 1.52022 do 

referido diploma legal, proibindo o casamento do menor de 16 anos sob qualquer 

hipótese. Dessa forma, este é o único óbice relativo à capacidade para a celebração 

do casamento.  

 A única limitação etária trazida pelo Código Civil para a celebração do 

casamento é aos menores de 16 anos, visto serem absolutamente incapazes. 

Portanto, por não haver menção ao casamento de pessoas idosas, podemos inferir 

que estas são absolutamente capazes para o exercício de sua autonomia privada na 

escolha pelo casamento, podendo gerenciar os atos da vida civil, até que se prove o 

contrário. 

 Assim, devido ao instituto do casamento ser pautado no exercício da 

autonomia das pessoas em idade núbil, não se faz razoável o óbice etário quanto à 

escolha do regime de bens que irá regê-lo, como ocorre na aplicação da norma em 

análise no presente trabalho.  

 

1.2 DA UNIÃO ESTÁVEL 

 

 A união estável é uma espécie de entidade familiar configurada na 

convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de 

constituir família, conforme preceitua o art. 1.723, caput, do Código Civil. 

 Embora o referido dispositivo caracterizar como união estável a união entre 

homem e mulher, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a união homoafetiva no 

julgamento conjunto da ADPF nº 13223 e da ADI nº 4.27724. Tais julgamentos foram 

                                                             
20 CC/02 Art. 1.641. É obrigatório o regime da separação de bens no casamento: 
III - de todos os que dependerem, para casar, de suprimento judicial. 
21 CC/02 Art. 1.520. Excepcionalmente, será permitido o casamento de quem ainda não alcançou a 
idade núbil (art. 1517), para evitar imposição ou cumprimento de pena criminal ou em caso de 
gravidez. (redação anterior a lei 13.811/2019) 
22 CC/02 Art. 1.520. Não será permitido, em qualquer caso, o casamento de quem não atingiu a idade 
núbil, observado o disposto no art. 1.517 deste Código. 
23 “Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal em 

conhecer da Argüição de Descumprimento de Preceito Fundamental 132 como ação direta de 
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de grande importância ao garantir o princípio constitucional da isonomia, 

possibilitando que casais homoafetivos tenham as mesmas garantias e direitos do 

que os casais heteroafetivos. Estas decisões do STF possuíram eficácia erga omnes 

e efeito vinculante. 

 O art. 1.723 do Código Civil, em seu §1º25, versa sobre a possibilidade de 

união estável por pessoa casada que se achar separada de fato ou judicialmente.  

 Os companheiros – assim chamadas as pessoas em união estável – 

obedecerão, em suas relações pessoais, aos deveres de lealdade, respeito e 

assistência, e de guarda, sustento e educação dos filhos, conforme o disposto no 

art. 1.724 do Código Civil. 

 Para que se configure a união estável, é necessário o cumprimento de 

pressupostos subjetivos – convivência more uxório e affectio maritalis – e objetivos – 

notoriedade, estabilidade ou duração prolongada, continuidade, inexistência de 

impedimentos matrimoniais e relação monogâmica (GONÇALVES, 2012, p. 528). 

 Na visão de Carlos Roberto Gonçalves, o pressuposto da convivência more 

uxório é definido como: 

É mister uma comunhão de vidas, no sentido material e imaterial, em 
situação similar à de pessoas casadas. Envolve a mútua assistência 
material, moral e espiritual, a troca e soma de interesses da vida em 

                                                                                                                                                                                              
inconstitucionalidade, e julgá-la em conjunto com a ADI 4277, por votação unânime. Prejudicado o 
primeiro pedido originariamente formulado na ADPF, por votação unânime. Rejeitadas todas as 
preliminares, por votação unânime. Os ministros desta Casa de Justiça, ainda por votação unânime, 
acordam em julgar procedentes as ações, com eficácia erga omnes e efeito vinculante, com as 
mesmas regras e consequências da união estável heteroafetiva, autorizados os Ministros a decidirem 
monocraticamente sobre a mesma questão, independentemente da publicação do acórdão. Tudo em 
sessão presidida pelo Ministro Cezar Peluso, na conformidade da ata do julgamento e das notas 
taquigráficas. Votou o Presidente. Brasília, 05 de maio de 2011.”  
(STF – ADPF: 132 RJ, Relator: Min. AYRES BRITTO, Data de Julgamento: 05/05/2011, Tribunal 
Pleno, Data de Publicação: DJe-198 DIVULG 13-10-2011 PUBLIC 14-10-2011 EMENT VOL-02607-
01 PP-00001) 
24 “Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal em 
conhecer da Argüição de Descumprimento de Preceito Fundamental 132 como ação direta de 
inconstitucionalidade, e julgá-la em conjunto com a ADI 4277, por votação unânime. Prejudicado o 
primeiro pedido originariamente formulado na ADPF, por votação unânime. Rejeitadas todas as 
preliminares, por votação unânime. Os ministros desta Casa de Justiça, ainda por votação unânime, 
acordam em julgar procedentes as ações, com eficácia erga omnes e efeito vinculante, com as 
mesmas regras e consequências da união estável heteroafetiva, autorizados os Ministros a decidirem 
monocraticamente sobre a mesma questão, independentemente da publicação do acórdão. Tudo em 
sessão presidida pelo Ministro Cezar Peluso, na conformidade da ata do julgamento e das notas 
taquigráficas. Votou o Presidente. Brasília, 05 de maio de 2011.”  
(STF – ADI: 4277 DF, Relator: Min. AYRES BRITTO, Data de Julgamento: 05/05/2011, Tribunal 
Pleno, Data de Publicação: DJe-198 DIVULG 13-10-2011 PUBLIC 14-10-2011 EMENT VOL-02607-
03 PP-00341) 
25 CC/02 Art. 1.723.§ 1º A união estável não se constituirá se ocorrerem os impedimentos do art. 
1.521; não se aplicando a incidência do inciso VI no caso de a pessoa casada se achar separada de 
fato ou judicialmente. 
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conjunto, atenção e gestos de carinho, enfim, a somatória de componentes 
materiais e espirituais que alicerçam as relações afetivas inerentes à 
entidade familiar. (GONÇALVES, 2012, p. 528) 

 O affectio maritalis, por sua vez, é caracterizado pelo desejo recíproco dos 

companheiros em unirem-se a fim de constituir uma família.  

 Em relação aos pressupostos objetivos, a notoriedade diz respeito à 

publicidade do relacionamento perante a sociedade. A estabilidade ou duração 

prolongada sugere que o relacionamento deve ser duradouro, mesmo não havendo 

prazo mínimo pela legislação, devendo haver uma avaliação do caso concreto pelo 

juiz. A continuidade refere-se a um relacionamento contínuo, sem interpelações que 

causem volubilidades. No que tange à relação monogâmica, é estabelecido que 

ambos os companheiros sejam únicos, não se admitindo relacionamentos amorosos 

paralelos. Já a inexistência de impedimentos matrimoniais exige o cumprimento do 

§1º do art. 1.723 do Código Civil.  

Art. 1.723. § 1º A união estável não se constituirá se ocorrerem os 
impedimentos do art. 1.521; não se aplicando a incidência do inciso VI no 
caso de a pessoa casada se achar separada de fato ou judicialmente. 
(...) 
 
Art. 1.521. Não podem casar: 
I - os ascendentes com os descendentes, seja o parentesco natural ou civil; 
II - os afins em linha reta; 
III - o adotante com quem foi cônjuge do adotado e o adotado com quem o 
foi do adotante; 
IV - os irmãos, unilaterais ou bilaterais, e demais colaterais, até o terceiro 
grau inclusive; 
V - o adotado com o filho do adotante; 
VI - as pessoas casadas; 
VII - o cônjuge sobrevivente com o condenado por homicídio ou tentativa de 
homicídio contra o seu consorte. 

 Assim, atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos e não havendo 

alguma hipótese de impedimento, a união estável poderá ser configurada. 

A respeito da coabitação como requisito essencial, o Superior Tribunal de 

Justiça reconheceu, no julgamento do REsp 474962P 2002/0095247-6, não ser 

necessária.  

DIREITOS PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. UNIÃO ESTÁVEL. 
REQUISITOS.CONVIVÊNCIA SOB O MESMO TETO. DISPENSA. CASO 
CONCRETO. LEI N.9.728/96. ENUNCIADO N. 382 DA SÚMULA/STF. 
ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO.REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. 
ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA/STJ. DOUTRINA.PRECEDENTES. 
RECONVENÇÃO. CAPÍTULO DA SENTENÇA. TANTUM 
DEVOLUTUMQUANTUM APELLATUM. HONORÁRIOS. INCIDÊNCIA 
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SOBRE A CONDENAÇÃO. ART.20, § 3º, CPC. RECURSO PROVIDO 
PARCIALMENTE. 
I - Não exige a lei específica (Lei n. 9.728/96) a coabitação como requisito 
essencial para caracterizar a união estável. Na realidade, a convivência sob 
o mesmo teto pode ser um dos fundamentos a demonstrar a relação 
comum, mas a sua ausência não afasta, de imediato, a existência da união 
estável. 
II - Diante da alteração dos costumes, além das profundas mudanças pelas 
quais tem passado a sociedade, não é raro encontrar cônjuges ou 
companheiros residindo em locais diferentes. 
III - O que se mostra indispensável é que a união se revista de estabilidade, 
ou seja, que haja aparência de casamento, como no caso entendeu o 
acórdão impugnado. (...) 
(STJ – REsp: 474962 SP 2002/0095247-6, Relator: Ministro SÁLVIO DE 
FIGUEIREDO TEIXEIRA, Data de Julgamento: 23/09/2003, T4 – QUARTA 
TURMA, Data de Publicação: DJ 01.03.2004 p. 186RBDF vol. 23 p. 93RDR 
vol. 30 p. 444) 

 Diante dos pressupostos apresentados e devido à união estável não ser 

constituída por um ato jurídico único, como no instituto do casamento, não será 

considerada um negócio jurídico, mas sim um ato-fato jurídico, pois a manifestação 

de vontade não é fator primordial para a sua configuração. 

 A respeito disso, pontua Paulo Luiz Netto Lôbo:  

Os fatos jurídicos são classificados em três tipos: a) fatos jurídicos em 
sentido estrito ou involuntários; b) atos-fatos jurídicos ou atos reais; c)atos 
jurídicos em sentido amplo ou voluntários (atos jurídicos em sentido estrito e 
negócios jurídicos. Considerando se o papel da manifestação da vontade, 
teremos: nos fatos jurídicos em sentido estrito, não existe vontade ou é 
desconsiderada; no ato-fato jurídico, a vontade está em sua gênese, mas o 
direito a desconsidera e apenas atribui juridicidade ao fato resultante; no ato 
jurídico, a vontade é seu elemento nuclear. Nessa classificação, adotada 
pela doutrina brasileira, o casamento é ato jurídico formal e complexo, 
enquanto a união estável é ato-fato jurídico.  
Por ser ato-fato jurídico (ou ato real), a união estável não necessita de 
qualquer manifestação de vontade para que produza seus jurídicos efeitos. 
Basta sua configuração fática, para que haja incidência das normas 
constitucionais e legais cogentes e supletivas e a relação fática converta-se 
em relação jurídica. Pode até ocorrer que a vontade manifestada ou íntima 
de ambas as pessoas – ou de uma delas – seja a de jamais constituírem 
união estável; de terem apenas um relacionamento afetivo sem repercussão 
jurídica e, ainda assim, decidir o Judiciário que a união estável existe. 
(LÔBO, 2011, p. 172) 

 Assim, por ser considerada um ato-fato jurídico, a união estável satisfaz-se 

apenas com o fato de sua existência, que por si só já produz efeitos jurídicos. Logo, 

não será necessária a manifestação expressa de vontade, pois esta se encontra na 

origem da configuração deste instituto. Ao compreender a natureza jurídica da união 

estável, vemos, mais uma vez, o exercício da autonomia privada dos indivíduos 

envolvidos, ponto crucial deste debate.   
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1.2.1 DA CAPACIDADE 

  

 A legislação não atribuiu uma idade mínima para a configuração da união 

estável. No entanto, por suas características semelhantes às do casamento, aplica-

se por analogia a Lei 13.811/2019, considerando-se a idade de 16 anos, consoante 

o art. 1.517 do Código Civil. 

 Neste sentido, tem sido as decisões de alguns tribunais, a exemplo do 

Tribunal de Justiça do Espírito Santo e do Tribunal de Justiça de Santa Catarina: 

DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO 
DE UNIÃO ESTÁVEL. CONFIGURAÇÃO DA UNIÃO. REQUISITOS. 
MENOR DE 16 ANOS. RECUSA DO GENITOR. AUSÊNCIA DOS 
ELEMENTOS NECESSÁRIOS À CONFIGURAÇÃO DA UNIÃO. RECURSO 
DESPROVIDO.  
(...) 
II. Inviável a qualificação como União Estável da relação amorosa mantida 
por aquele que ainda não alcançou a idade núbil, dada a ausência de 
capacidade para a manifestação plena da sua intenção de constituir família, 
circunstância essa que não restou suprida, na espécie, pela autorização do 
representante legal, em virtude da manifesta recusa do genitor do de 
cujus no reconhecimento do vínculo familiar pretendido. 
(...) 
(TJES, Apelação cível n. 0011778-29.2010.8.08.0030, Segunda Câmara 
Cível, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, julgado em 
07.08.2012, DJES 14.08.2012). 

 A Segunda Câmara Cível do TJES não proveu o recurso de configuração da 

união estável por quem ainda não alcançou a idade núbil de 16 anos, visto o menor 

impúbere ser considerado absolutamente incapaz. Logo, não pode manifestar de 

forma plena a sua vontade de constituir família. 

Apelação cível. Ação de reconhecimento de união estável. Instituto 
equiparado, por analogia, ao casamento. Convivente menor de idade ao 
tempo da união. Ausência de idade núbil. Aplicação do art. 1.517, do Código 
Civil. Impossibilidade jurídica do pedido. Recurso conhecido e desprovido.  
I. Primeiramente, a Lei n. 9.278/1996 reconheceu a união estável e 
disciplinou os direitos e deveres dos companheiros perante a entidade 
familiar, bem como os direitos patrimoniais e sucessórios advindos dessa 
espécie de relacionamento. Contudo, omissa a aludida Lei acerca dos 
requisitos necessários a sua efetivação, aplicáveis, por analogia, as 
disposições contidas no Código Civil que regulamentam o casamento, por 
se tratar de institutos jurídicos que se equiparam, em que pese distintos (art. 
226, § 3.º, CF).  
III. Consoante disposição contida no art. 1.517 do Código Civil, podem casar 
o homem e a mulher com dezesseis anos, exigida a autorização dos pais ou 
representantes legais, enquanto não atingida a maioridade civil. Todavia, 
ausente idade núbil mínima exigida pela legislação, não há falar em 
casamento ou reconhecimento da união estável, por impossibilidade jurídica 
do pedido. 
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(TJ/SC, Apelação Cível 2008.007832-0, Criciúma, 1.ª Câmara de Direito 
Civil, Rel. Des. Joel Dias Figueira Júnior, j. 02.05.2011, DJSC 31.05.2011, 
p. 114). 

 A Primeira Câmara Cível do TJSC desproveu o recurso de reconhecimento de 

união estável pela aplicação analógica do art. 1.517 do Código Civil, que dispõe 

sobre a possibilidade de constituir casamento a partir dos 16 anos de idade. Dessa 

forma, é impossível juridicamente o casamento de pessoa que não atingiu esta 

idade. 

 Por outro lado, no julgamento do Recurso Extraordinário 646721 RS26, o STF 

declara a inconstitucionalidade do art. 1.79027 do Código Civil por violar os princípios 

constitucionais da igualdade, da dignidade da pessoa humana, da proporcionalidade 

na modalidade de proibição à proteção deficiente e da vedação ao retrocesso. Esta 

decisão reforçou as diferenças entre os institutos do casamento e da união estável, 

principalmente no que tange às normas de constituição e formalidade, estendendo-

se apenas às regras aplicadas no casamento referentes à solidariedade familiar, 

nada dispondo sobre a capacidade dos agentes. Neste sentido, é o Enunciado nº 

641 da VIII Jornada de Direito Civil. 

A decisão do Supremo Tribunal Federal que declarou a 
inconstitucionalidade do art. 1.790 do Código Civil não importa equiparação 
absoluta entre o casamento e a união estável. Estendem-se à união estável 
apenas as regras aplicáveis ao casamento que tenham por fundamento a 
solidariedade familiar. Por outro lado, é constitucional a distinção entre os 
regimes, quando baseada na solenidade do ato jurídico que funda o 
casamento, ausente na união estável. 

                                                             
26 “O Tribunal, apreciando o tema 498 da repercussão geral, por maioria e nos termos do voto do 

Ministro Roberto Barroso, que redigirá o acórdão, deu provimento ao recurso, para reconhecer de 
forma incidental a inconstitucionalidade do art. 1.790 do CC/2002 e declarar o direito do recorrente de 
participar da herança de seu companheiro em conformidade com o regime jurídico estabelecido no 
art. 1.829 do Código Civil de 2002, vencidos os Ministros Marco Aurélio (Relator) e Ricardo 
Lewandowski. Em seguida, o Tribunal, vencido o Ministro Marco Aurélio (Relator), fixou tese nos 
seguintes termos: “É inconstitucional a distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e 
companheiros prevista no art. 1.790 do CC/2002, devendo ser aplicado, tanto nas hipóteses de 
casamento quanto nas de união estável, o regime do art. 1.829 do CC/2002”.” 
(STF – RE 646721 RS, Relator: Min. Marco Aurélio, Data de Julgamento: 10/05/2017, Tribunal Pleno) 
27 CC/02 Art. 1.790. A companheira ou o companheiro participará da sucessão do outro, quanto aos 
bens adquiridos onerosamente na vigência da união estável, nas condições seguintes:  
I - se concorrer com filhos comuns, terá direito a uma quota equivalente à que por lei for atribuída ao 
filho; 
II - se concorrer com descendentes só do autor da herança, tocar-lhe-á a metade do que couber a 
cada um daqueles; 
III - se concorrer com outros parentes sucessíveis, terá direito a um terço da herança; 
IV - não havendo parentes sucessíveis, terá direito à totalidade da herança. 
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 Devido a diferenças mencionadas, como a solenidade e impossibilidade de 

equiparação absoluta entre os institutos, e pela união estável ser considerada um 

ato-fato jurídico, não é necessária a manifestação de vontade das partes para a sua 

configuração. Com isso, não se consideraria a idade mínima de 16 anos, visto 

mitigarem-se as regras de validade, visto tratar-se de situação existencial. Dessa 

forma, sua constituição seria possível se o menor impúbere mostrar discernimento 

bastante para o feito. Assim é o Enunciado nº 138 da III Jornada de Direito Civil: “A 

vontade dos absolutamente incapazes, na hipótese do inc. I do art. 3º é 

juridicamente relevante na concretização de situações existenciais a eles 

concernentes, desde que demonstrem discernimento bastante para tanto.” 

 Nesse mesmo fundamento, posiciona-se Flávio Tartuce: 

A eventual conclusão pela existência e validade da união estável do menor 
de 16 anos tem como fundamento a afirmação doutrinária no sentido de 
tratar-se de um ato-fato jurídico, um fato jurídico qualificado por uma 
vontade não relevante em um primeiro momento, mas que se revela 
relevante por seus efeitos. Em havendo tal instituto, mitigam-se as regras de 
validade, notadamente as que dizem respeito à capacidade. Nesse 
contexto, não deve ser considerada a incapacidade absoluta prevista no art. 
3º do Código Civil, quanto aos menores de 16 anos. Relativiza-se, ainda, o 
que consta do art. 166, inc. I, da própria codificação, no sentido de ser nulo 
o negócio jurídico celebrado por absolutamente incapaz, sem a devida 
representação. (TARTUCE, 2019, doc online) 

 Todavia, esta segunda corrente ainda não ganhou força, pois as decisões dos 

tribunais caminham para a aplicação analógica do art. 1.517 do Código Civil, como 

já visto anteriormente. Portanto, através da analogia, a única limitação etária para o 

reconhecimento da união estável é a idade de 16 anos, devido a sua incapacidade 

absoluta. Logo, por não mencionar algum óbice à união estável que envolva pessoa 

idosa, podemos inferir, novamente, que esta é absolutamente capaz para atos da 

vida civil, podendo exercer sua autonomia privada e liberdade quando da 

constituição familiar.  
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1.2.2 DO EFEITO RETROATIVO 

 

 Como já visto, é necessário que haja uma convivência pública, contínua e 

duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família para que se 

configure a união estável. Muito se questiona sobre a possibilidade da união estável 

poder retroagir no tempo a fim de que se possa escolher o regime de bens aplicável 

ao período de convivência antecedente à sua assinatura. Apesar de não haver 

previsão legislativa, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de não ser 

possível a retroação do regime de bens. 

 Vejamos parte do Informativo 563 do STJ: 

DIREITO CIVIL. IRRETROATIVIDADE DOS EFEITOS DE CONTRATO DE 
UNIÃO ESTÁVEL. Não é lícito aos conviventes atribuírem efeitos retroativos 
ao contrato de união estável, a fim de eleger o regime de bens aplicável ao 
período de convivência anterior à sua assinatura. Inicialmente, registre-se, 
acerca dos efeitos do contrato de união estável, que doutrinadores 
renomados sustentam que, na união estável, é possível a alteração, a 
qualquer tempo, das disposições de caráter patrimonial, inclusive com 
efeitos retroativos, mediante singelo acordo despido de caráter patrimonial, 
sob o argumento de que deve prevalecer o princípio da autonomia da 
vontade. Não obstante essa vertente doutrinária, o art. 1.725 do CC não 
comporta o referido alcance. Com efeito, o mencionado dispositivo legal 
autoriza que os conviventes formalizem suas relações patrimoniais e 
pessoais por meio de contrato e que somente na ausência dele aplicar-se-á, 
no que couber, o regime de comunhão parcial. Em síntese: enquanto não 
houver a formalização da união estável, vigora o regime da comunhão 
parcial, no que couber. O contrato de convivência, no entanto, não pode 
conceder mais benefícios à união estável do que ao casamento, pois o 
legislador constitucional, apesar de reconhecer os dois institutos como 
entidade familiar e lhes conferir proteção, não os colocou no mesmo 
patamar, pois expressamente dispôs que a lei facilitará a conversão daquele 
neste (§ 3º do art. 226 da CF). Portanto, como o regime de bens entre os 
cônjuges começa a vigorar desde a data do casamento (§ 1º do art. 1.639 
do CC) e a modificação dele somente é permitida mediante autorização 
judicial requerida por ambos os consortes, apurada a procedência das 
razões invocadas e ressalvado o direito de terceiros (§ 3º do art. 1.639 do 
CC), não se vislumbra como o contrato de convivência poderia reconhecer 
uma situação que o legislador, para o casamento, enuncia a necessidade 
da intervenção do Judiciário. Até porque, admitir o contrário seria conferir, 
sem dúvida, mais benefícios à união estável do que ao matrimônio civil, 
bem como teria o potencial de causar prejuízo a direito de terceiros que 
porventura tivessem contratado com os conviventes.  
(STJ. 3ª Turma. REsp 1.383.624-MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 
02/06/2015, DJe 12/06/2015) 

 Conforme exposto no Informativo, vigorará o regime da comunhão parcial 

enquanto a união estável não for formalizada, sendo ilícita a atribuição de efeitos 

retroativos ao contrato de união estável com a finalidade de aplicar determinado 

regime de bens ao período antecedente à sua assinatura. Entretanto, há a 
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possibilidade de alteração com efeitos retroativos das disposições relativas a 

patrimônio, visto haver presunção absoluta de colaboração de ambos os consortes 

no momento em que os bens foram adquiridos de forma onerosa através do esforço 

comum destes, tornando-se propriedade comum do casal. Dessa forma, os 

companheiros têm direito a partes iguais em caso de dissolução da união estável.  

 

 

1.2.3 DA CONVERSÃO DA UNIÃO ESTÁVEL EM CASAMENTO 

 

 O Código Civil traz, em seu art. 1.726, a possibilidade de converter a união 

estável em casamento mediante pedido dos companheiros ao juiz e assento no 

Registro Civil. Tal dispositivo é conflitante com o art. 226, §3º28 da Constituição 

Federal, visto que prejudica a agilidade da conversão ao estabelecer a necessidade 

de ação judicial. Esta norma constitucional é regulada pela Lei 9.278/96, que traz em 

seu art. 8º que “os conviventes poderão, de comum acordo e a qualquer tempo, 

requerer a conversão da união estável em casamento, por requerimento ao Oficial 

do Registro Civil da Circunscrição de seu domicílio.”. 

 A respeito da questão, segue decisão do Superior Tribunal de Justiça:  

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE CONVERSÃO DE 
UNIÃOESTÁVEL EM CASAMENTO. OBRIGATORIEDADE DE 
FORMULAÇÃO EXCLUSIVAMENTEPELA VIA ADMINISTRATIVA. 
INEXISTÊNCIA. CONVERSÃO PELA VIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. 
O propósito recursal é reconhecer a existência de interesse de agir para a 
propositura de ação de conversão de união estável em casamento, 
considerando a possibilidade de tal procedimento ser efetuado 
extrajudicialmente. Os arts. 1726, do CC e 8º, da Lei 9278/96 não impõem a 
obrigatoriedade de que se formule pedido de conversão de união estável 
em casamento exclusivamente pela via administrativa. A interpretação 
sistemática dos dispositivos à luz do art. 226 § 3º da Constituição Federal 
confere a possibilidade de que as partes elejam a via mais conveniente para 
o pedido de conversão de união estável em casamento. 
Recurso especial conhecido e provido. 
(STJ. 3ª Turma. REsp 1685937 / RJ. Rel. Min. NANCY NDRIGHI, julgado 
em 17/08/2017, DJe 22/08/2017) 

 Assim, para a conversão da união estável em casamento, o STJ reconhece a 

possibilidade de as partes escolherem a via que lhes tenha maior conveniência, 

podendo o procedimento ser realizado extrajudicialmente. 

                                                             
28 CRFB/88 Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. 
§ 3º Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher 
como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. 
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 Em relação à conversão da união estável em casamento que envolva pessoa 

idosa, a Quarta Turma do STJ reconheceu a não obrigatoriedade do regime da 

separação de bens, visto o relacionamento ter se iniciado quando as partes não 

tinham restrição à escolha do regime de bens29. 

 No que se refere à conversão da união estável em casamento de pessoas 

homossexuais, o Conselho Nacional de Justiça estabelece em sua Resolução 

175/201330a vedação às autoridades competentes da recusa de conversão de união 

estável em casamento entre pessoas de mesmo sexo.  

 O XII Congresso Brasileiro de Direito das Famílias e das Sucessões editou o 

Enunciado nº 31 versando a respeito do efeito retroativo da conversão da união 

estável em casamento.  

A conversão da união estável em casamento é um procedimento 
consensual, administrativo ou judicial, cujos efeitos serão ex tunc, salvo nas 
hipóteses em que o casal optar pela alteração do regime de bens, o que 
será feito por meio de pacto antenupcial, ressalvados os direitos de 
terceiros. 

 No entanto, o assunto não é regulamentado por lei, ocasionando enorme 

insegurança jurídica, pois a retroação dos efeitos da conversão da união estável em 

casamento pode implicar na alteração do regime de bens, o qual poderá estabelecer 

um óbice para sua escolha, vide o regime da separação absoluta regulado pelo art. 

1.641 do Código Civil. 

 Inicialmente, compreendeu-se que o instituto do casamento é um ato jurídico 

negocial regulado pelo Código Civil, podendo ser celebrado por indivíduo a partir dos 

16 anos de idade. Em seguida, viu-se que a união estável é um ato-fato jurídico que 

ainda há divergência no tocante à capacidade para seu reconhecimento. Este 

instituto não admite efeitos retroativos relativos ao regime de bens, mas é permitida 

a retroação em questões patrimoniais. Além disso, a união estável poderá ser 

convertida em casamento mediante pedido em juízo dos companheiros e assento no 

                                                             
29  STJ. Separação de bens não é obrigatória para idosos quando casamento é precedido de união 

estável. O regime de separação de bens deixa de ser obrigatório no casamento de idosos se o casal 
já vivia um relacionamento em união estável, iniciado quando os cônjuges não tinham restrição legal 
à escolha do regime de bens, segundo decisão unânime da Quarta Turma do Superior Tribunal de 
Justiça. 
30 CNJ. Resolução 175/2013. Art. 1º É vedada às autoridades competentes a recusa de habilitação, 
celebração de casamento civil ou de conversão de união estável em casamento entre pessoas de 
mesmo sexo. 
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Registro Civil. Ambos os institutos não possuem limite etário máximo para sua 

constituição e deve haver comprovação da incapacidade para tais feitos.  

 Ademais, a união estável e o casamento são regidos por regimes de bens a 

fim de que se produza efeito entre os envolvidos e diante de terceiros. No entanto, 

apesar da demonstração de capacidade do indivíduo, nosso ordenamento jurídico 

ainda estabelece um cerceamento da autonomia privada, pois não garante a 

manifestação livre de vontade do consorte maior de 70 anos, pois a este é vedada a 

possibilidade de escolha do regime de bens para o casamento e para a união 

estável, não restando outra opção senão a da separação absoluta de bens, como se 

verá a seguir.  
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2 DOS REGIMES DE BENS 

 

 O regime de bens é um conjunto de regras de cunho pessoal, econômico e 

patrimonial impostas a partir da celebração do casamento e na união estável, 

produzindo efeitos entre as partes e perante terceiros. 

 No que tange ao instituto do casamento, o Código Civil estabelece, em seu 

art. 1.639, ser lícito aos nubentes a escolha do regime de bens antes da celebração 

do mesmo, o qual começa a vigorar a partir da data do casamento. No entanto, os 

nubentes poderão optar por qualquer dos regimes no processo de habilitação, 

conforme disposto no art. 1.640 do diploma civil. 

 Em relação à união estável, o art. 1.725 do Código Civil, determina o regime 

da comunhão parcial de bens, salvo contrato escrito entre os companheiros. No que 

tange à aplicação do art. 1.641, II do Código Civil à união estável, ainda não há uma 

determinação legal neste sentido, o que gera controvérsias pelo fato de não haver lei 

específica que regulamente tal restrição. 

 Na opinião de Milton Paulo de Carvalho Filho: 

O inciso II do art. 1641 prevê a obrigatoriedade do regime da separação de 
bens às pessoas com 70 anos ou mais que contraírem matrimônio. O art. 
1723 não faz referência à idade dos companheiros nem, tampouco, o artigo 
ora comentado ou qualquer outro dispositivo legal, estabelece limite máximo 
de idade para a adoção do regime de bens pelos companheiros. Portanto, 
este inciso também não tem aplicação à união estável. (CARVALHO FILHO, 
2016, p. 1944) 

 No mesmo sentido, posiciona-se Maria Berenice Dias: 

Havia uma circunstância que talvez fizesse a união estável mais vantajosa 
do que o casamento: quando um, ou ambos, têm mais de 70 anos. Para 
quem casar depois dessa idade, o casamento não gera efeitos patrimoniais. 
É o que diz a lei (CC 1.641, II), que impõe o regime da separação 
obrigatória de bens. Como essa limitação não existe na união estável, não 
cabe interpretação analógica para restringir direitos. No entanto, o STJ 
estende a limitação também à união estável. (DIAS, 2016, p. 254/255) 

 Logo, não deveria haver a aplicação analógica do disposto no art. 1.641, II do 

Código Civil ao instituto da união estável, visto a legislação não estabelecer limite 

máximo para a escolha do regime de bens pelos companheiros, não sendo cabível 

tal restrição de direitos.  
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 No entanto, o Superior Tribunal de Justiça entende31 que devem ser impostas 

as mesmas restrições do casamento, sob pena de a união estável tornar-se mais 

favorável que o casamento, podendo gerar um desestímulo em relação a este de 

forma discrepante ao objetivo de nosso ordenamento jurídico, já que a Constituição 

Federal aborda a possibilidade de conversão do casamento em união estável, e não 

o contrário. Contudo, este debate não será realizado nesta pesquisa.  

 Os regimes são regidos por alguns princípios fundamentais, como: autonomia 

privada, indivisibilidade do regime de bens, mutabilidade justificada e variedade do 

regime de bens.  

 O princípio da autonomia privada está implícito no art. 1.63932 do Código Civil 

e versa sobre os cônjuges possuírem direito de regulamentar os assuntos 

patrimoniais. Para seu correto exercício, far-se-á necessário pacto antenupcial, a fim 

que de possibilite a escolha do regime de bens pelos mesmos. A respeito do 

assunto, o Enunciado nº 331 da IV Jornada de Direito Civil regulamentou a 

possibilidade de adoção de um regime misto: 

O estatuto patrimonial do casal pode ser definido por escolha de regime de 
bens distinto daqueles tipificados no Código Civil (art. 1.639 e parágrafo 
único do art. 1.640), e, para efeito de fiel observância do disposto no art. 

                                                             
31 STJ. REsp nº 1090722 / SP.RECURSO ESPECIAL - UNIÃO ESTÁVEL - APLICAÇÃO DO REGIME 
DA SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE BENS, EM RAZÃO DA SENILIDADE DE UM DOS 
CONSORTES, CONSTANTE DO ARTIGO 1641, II, DO CÓDIGO CIVIL, À UNIÃO ESTÁVEL - 
NECESSIDADE - COMPANHEIRO SUPÉRSTITE - PARTICIPAÇÃO NA SUCESSÃO DO 
COMPANHEIRO FALECIDO QUANTO AOS BENS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO 
ESTÁVEL - OBSERVÂNCIA - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1790, CC - RECURSO PARCIALMENTE 
PROVIDO. I - O artigo 1725 do Código Civil preconiza que, na união estável, o regime de bens 
vigente é o da comunhão parcial. Contudo, referido preceito legal não encerra um comando absoluto, 
já que, além de conter inequívoca cláusula restritiva ("no que couber"), permite aos companheiros 
contratarem, por escrito, de forma diversa; II - A não extensão do regime da separação obrigatória de 
bens, em razão da senilidade do de cujus, constante do artigo 1641, II, do Código Civil, à união 
estável equivaleria, em tais situações, ao desestímulo ao casamento, o que, certamente, discrepa da 
finalidade arraigada no ordenamento jurídico nacional, o qual se propõe a facilitar a convolação da 
união estável em casamento, e não o contrário; IV - Ressalte-se, contudo, que a aplicação de tal 
regime deve inequivocamente sofrer a contemporização do Enunciado n. 377/STF, pois os bens 
adquiridos na constância, no caso, da união estável, devem comunicar-se, independente da prova de 
que tais bens são provenientes do esforço comum, já que a solidariedade, inerente à vida comum do 
casal, por si só, é fator contributivo para a aquisição dos frutos na constância de tal convivência; V - 
Excluída a meação, nos termos postos na presente decisão, a companheira supérstite participará da 
sucessão do companheiro falecido em relação aos bens adquiridos onerosamente na constância da 
convivência (período que não se inicia com a declaração judicial que reconhece a união estável, mas, 
sim, com a efetiva convivência), em concorrência com os outros parentes sucessíveis (inciso III, do 
artigo 1790, CC). VI - Recurso parcialmente provido. 
(STJ – REsp: 1090722 SP 2008/0207350-2, Relator: Ministro MASSAMI UYEDA, Data de 
Julgamento: 02/03/2010, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2010) 
32 CC/02Art. 1.639. É lícito aos nubentes, antes de celebrado o casamento, estipular, quanto aos seus 
bens, o que lhes aprouver. 
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1.528 do Código Civil, cumpre certificação a respeito, nos autos do 
processo de habilitação matrimonial. 

 A autonomia privada garante que os indivíduos envolvidos nas relações 

jurídicas manifestem a sua vontade ao constituir direitos e contrair obrigações. Desta 

forma, é proporcionada ao indivíduo que celebrar casamento ou constituir união 

estável a livre escolha do regime de bens que melhor lhe convier. Entretanto, não é 

o que ocorre com indivíduos maiores de 70 anos, como se verá em breve.  

O princípio da indivisibilidade do regime de bens determina, nas palavras de 

Flávio Tartuce, que “não é lícito fracionar os regimes em relação aos cônjuges. Em 

outras palavras, o regime é único para ambos os consortes, diante da isonomia 

constitucional” (TARTUCE, 2017, p. 1.286). O princípio da mutabilidade justificada 

diz respeito à possibilidade de alteração do regime de bens mediante autorização 

judicial em pedido motivado de ambos os cônjuges, apurada a procedência das 

razões invocadas e ressalvados os direitos de terceiros, conforme dispõe o §2º do 

art. 1.639 do Código Civil. Por fim, o princípio da variedade de regime de bens é 

referente à possibilidade de escolha entre quatro espécies. São elas: comunhão 

parcial, comunhão universal, participação final nos aquestos e separação total.  

 Faremos uma breve análise de cada um dos regimes de nosso ordenamento 

a fim de que se compreendam as características de cada espécie, bem como as 

principais diferenças entre elas. 

 

 

2.1 DO REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL 

 

 O regime da comunhão parcial de bens prevalecerá caso os cônjuges não 

tenham feito o pacto antenupcial, ou em caso positivo, este tenha sido nulo ou 

ineficaz, além da possibilidade da livre escolha do casal pelo regime.33 Neste, os 

bens do casal que advierem no decorrer do casamento comunicar-se-ão, conforme 

dispõe o art. 1.658 do Código Civil. No entanto, há bens que são excluídos da 

comunhão. 

 Dispõe o art. 1.659 do Código Civil: 

Art. 1.659. Excluem-se da comunhão: 

                                                             
33 CC/02 Art. 1.640. Não havendo convenção, ou sendo ela nula ou ineficaz, vigorará, quanto aos 

bens entre os cônjuges, o regime da comunhão parcial. 
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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. 

 Além disso, conforme art. 1.661 do Código Civil, não se comunicam os bens 

cuja aquisição tiver por título uma causa anterior ao casamento, hipótese em que um 

dos nubentes adquire ou vende um bem antes do casamento, é só vem a recebê-lo 

após o matrimonio.  

 Por outro lado, há a possibilidade de os bens se comunicarem durante este 

regime, como são o caso dos bens listados no art. 1.660 do Código Civil. 

Art. 1.660. Entram na comunhão: 
I - os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda 
que só em nome de um dos cônjuges; 
II - os bens adquiridos por fato eventual, com ou sem o concurso de 
trabalho ou despesa anterior; 
III - os bens adquiridos por doação, herança ou legado, em favor de ambos 
os cônjuges; 
IV - as benfeitorias em bens particulares de cada cônjuge; 
V - os frutos dos bens comuns, ou dos particulares de cada cônjuge, 
percebidos na constância do casamento, ou pendentes ao tempo de cessar 
a comunhão.  

 No que se refere aos bens móveis, é presumida a sua aquisição na vigência 

do casamento, a menos que se prove que foi adquirido anteriormente, de acordo 

com o art. 1.662 do Código Civil. A prova em contrário é admitida, pois a presunção 

de aquisição do bem é relativa.   

 Incumbir-se-á a qualquer dos cônjuges a administração do patrimônio comum. 

Se o cônjuge administrador contrair dívidas, seus bens comuns e particulares 

estarão obrigados, bem como os bens do outro cônjuge em proporção do proveito 

obtido. Na prática de atos que aludam cessão do uso ou gozo dos bens comuns, 

será necessária a concordância de ambos os cônjuges. E em caso de má 

administração, o juiz poderá atribuir sua responsabilidade a um cônjuge. Tais 

determinações encontram-se dispostas no art. 1.663 do Código Civil. 

 No que tange às obrigações e dívidas, estabelece o referido diploma legal: 
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Art. 1.664. Os bens da comunhão respondem pelas obrigações contraídas 
pelo marido ou pela mulher para atender aos encargos da família, às 
despesas de administração e às decorrentes de imposição legal. 
 
Art. 1.666. As dívidas, contraídas por qualquer dos cônjuges na 
administração de seus bens particulares e em benefício destes, não 
obrigam os bens comuns. 

 Observa-se que neste regime não há óbice em relação às características 

particulares dos sujeitos. Há apenas preocupação em relação aos bens do casal, 

sua comunicabilidade e administração. 

 

 

2.2 DO REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL 

 

 Nesta espécie de regime, comunicam-se todos os bens adquiridos pelos 

cônjuges antes do casamento, assim como os que serão adquiridos durante sua 

vigência, além das dívidas passivas34. Ou seja, há comunicação total dos bens. No 

entanto, há os excluídos da comunhão, conforme art. 1.668 do Código Civil. 

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. 

 A respeito da incomunicabilidade dos bens, o Supremo Tribunal Federal 

editou a Súmula nº 49, dispondo que “a cláusula de inalienabilidade inclui a 

incomunicabilidade dos bens.” A incomunicabilidade dos bens enumerados não se 

estende aos frutos, quando se percebam ou vençam durante o casamento, conforme 

determina o art. 1.669 do Código Civil. 

 A administração do regime será realizadanos mesmos parâmetros do regime 

de comunhão parcial35, ou seja, caberá a um dos cônjuges, que será responsável 

pelas consequências de seu mau exercício. Em caso de extinção da comunhão, 

                                                             
34 CC/02 Art. 1.667. O regime de comunhão universal importa a comunicação de todos os bens 
presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas, com as exceções do artigo seguinte. 
35 CC/02 Art. 1.670. Aplica-se ao regime da comunhão universal o disposto no Capítulo antecedente, 
quanto à administração dos bens. 
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cessará a responsabilidade dos cônjuges para com os credores e será efetuada a 

divisão do ativo e do passivo, de acordo com o art. 1.671 do Código Civil. 

 Mais uma vez, o legislador trouxe um regime que só leva em consideração os 

bens do casal, não se preocupando em limitar sua livre escolha pelos nubentes.  

 

 

2.3 DO REGIME DE PARTICIPAÇÃO FINAL NOS AQUESTOS 

 

 Acerca deste regime, estabelece o art. 1.672 do Código Civil: 

Art. 1.672. No regime de participação final nos aquestos, cada cônjuge 
possui patrimônio próprio, consoante disposto no artigo seguinte, e lhe 
cabe, à época da dissolução da sociedade conjugal, direito à metade dos 
bens adquiridos pelo casal, a título oneroso, na constância do casamento. 

 Dessa forma, o patrimônio próprio é composto pelos bens que cada um 

possuía antes do casamento e os adquiridos durante o casamento36. A 

administração dos bens é exclusiva de cada cônjuge, possibilitando a alienação de 

bens móveis, conforme art. 1.673 do Código Civil. 

 Caso ocorra a dissolução da sociedade conjugal, dever-se-á seguir as 

seguintes regras:  

Art. 1.674. Sobrevindo a dissolução da sociedade conjugal, apurar-se-á o 
montante dos aquestos, excluindo-se da soma dos patrimônios próprios: 
I - os bens anteriores ao casamento e os que em seu lugar se sub-rogaram; 
II - os que sobrevieram a cada cônjuge por sucessão ou liberalidade; 
III - as dívidas relativas a esses bens. 
Parágrafo único. Salvo prova em contrário, presumem-se adquiridos durante 
o casamento os bens móveis. 

Ao se determinar o total dos aquestos, será computado o valor das doações 

feitas por cada cônjuge, não sendo necessária autorização do outro, podendo o bem 

ser reivindicado pelo cônjuge prejudicado ou por seus herdeiros, ou declarado no 

monte partilhável, pelo valor equivalente ao da época da dissolução, segundo o art. 

1.675 do Código Civil. Dever-se-á incorporar ao monte o valor dos bens alienados 

em detrimento da meação, se não houver preferência do cônjuge lesado, ou de seus 

herdeiros, de reivindicá-los, conforme estabelece o art. 1.676 do Código Civil. 

 Em relação às dívidas, estabelece-se: 

                                                             
36 CC/02 Art. 1.673. Integram o patrimônio próprio os bens que cada cônjuge possuía ao casar e os 
por ele adquiridos, a qualquer título, na constância do casamento. 
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Art. 1.677. Pelas dívidas posteriores ao casamento, contraídas por um dos 
cônjuges, somente este responderá, salvo prova de terem revertido, parcial 
ou totalmente, em benefício do outro. 
 
Art. 1.678. Se um dos cônjuges solveu uma dívida do outro com bens do 
seu patrimônio, o valor do pagamento deve ser atualizado e imputado, na 
data da dissolução, à meação do outro cônjuge. 
 
Art. 1.686. As dívidas de um dos cônjuges, quando superiores à sua 
meação, não obrigam ao outro, ou a seus herdeiros. 

 Cada cônjuge terá uma quota igual no condomínio ou no crédito nos casos de 

bens adquiridos pelo trabalho conjunto, de acordo com o art. 1.679 do Código Civil.  

 No que tange aos bens móveis e imóveis do regime em análise, estabelecem 

os arts. 1.680 e 1.681: 

Art. 1.680. As coisas móveis, em face de terceiros, presumem-se do 
domínio do cônjuge devedor, salvo se o bem for de uso pessoal do outro. 
 
Art. 1.681. Os bens imóveis são de propriedade do cônjuge cujo nome 
constar no registro. 
Parágrafo único. Impugnada a titularidade, caberá ao cônjuge proprietário 
provar a aquisição regular dos bens. 

 O art. 1.682 enuncia que o direito à meação não é renunciável, cessível ou 

penhorável na vigência do regime matrimonial. 

 Quando a dissolução do regime de bens se der por separação judicial ou por 

divórcio, dever-se-á verificar o montante dos aquestos à data em que a convivência 

cessou, de acordo com o art. 1.683 do Código Civil. Caso não seja possível nem 

conveniente a divisão de todos os bens em natureza, dever-se-á calcular o valor de 

alguns ou de todos para reposição em dinheiro ao outro cônjuge, conforme art. 

1.684 do Código Civil. Caso tal reposição não seja possível, serão avaliados e 

alienados tantos bens quantos bastarem, mediante autorização judicial37. 

 O art. 1.685 dispõe que, em caso de dissolução da sociedade conjugal por 

morte, verificar-se-á a meação do cônjuge sobrevivente de conformidade com os 

artigos antecedentes, deferindo-se a herança aos herdeiros na forma estabelecida 

pela lei. 

 Neste regime, o legislador atribuiu maior liberdade e autonomia individual em 

relação à administração dos bens por cada cônjuge. Novamente, não há nenhum 

impeditivo relacionado a características pessoais dos nubentes.  

                                                             
37 CC/02. Art. 1.684. Parágrafo único. Não se podendo realizar a reposição em dinheiro, serão 
avaliados e, mediante autorização judicial, alienados tantos bens quantos bastarem. 
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2.4 DO REGIME DE SEPARAÇÃO TOTAL 

 

 Este tipo de regime divide-se em separação convencional de bens e 

separação obrigatória de bens. No primeiro, a escolha é feita pela liberalidade das 

partes, enquanto o segundo decorre de uma imposição legal.  

 No regime da separação total, os bens permanecerão sob a administração 

exclusiva de cada um os cônjuges, que poderá alienar ou gravar de ônus real, 

conforme estabelece o art. 1.687 do Código Civil.  

 O art. 1.688 impõe a obrigação de ambos os cônjuges contribuírem para as 

despesas do casal na proporção dos rendimentos de seu trabalho e de seus bens, 

salvo nos casos em que se tenha estipulado o contrário no pacto antenupcial.  

 Relativamente à possibilidade de escolha do regime de bens, o Código Civil 

traz, em seu art. 1.641, II38, uma limitação etária. Se um dos nubentes for pessoa 

maior de 70 anos, o regime deverá ser, obrigatoriamente, o da separação total de 

bens. O Superior Tribunal de Justiça estendeu sua aplicação para a união estável, 

como se vê no REsp nº 646.259: 

DIREITO DE FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. COMPANHEIRO 
SEXAGENÁRIO. SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE BENS. ART. 258, § 
ÚNICO, INCISO II, DO CÓDIGO CIVIL DE 1916.  
1. Por força do art. 258, § único, inciso II, do Código Civil de 1916 
(equivalente, em parte, ao art. 1.641, inciso II, do Código Civil de 2002), ao 
casamento de sexagenário, se homem, ou cinquentenária, se mulher, é 
imposto o regime de separação obrigatória de bens. Por esse motivo, às 
uniões estáveis é aplicável a mesma regra, impondo-se seja observado o 
regime de separação obrigatória, sendo o homem maior de sessenta anos 
ou mulher maior de cinquenta.  
2. Nesse passo, apenas os bens adquiridos na constância da união estável, 
e desde que comprovado o esforço comum, devem ser amealhados pela 
companheira, nos termos da Súmula n.º 377 do STF.  
3. Recurso especial provido. 
(STJ – REsp 646259 RS 2004/0032153-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE 
SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/06/2010, T4 – QUARTA TURMA, Data 
de Publicação: DJe 24/08/2010) 

 O Supremo Tribunal Federal reconheceu que “no regime de separação legal 

de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento” em sua Súmula 

nº 377. Dessa forma, por mais que o regime de bens seja o da separação total, é 

possível o direito à meação do companheiro ou do cônjuge, comprovado esforço 

comum. 

                                                             
38CC/02 Art. 1.641. É obrigatório o regime da separação de bens no casamento: 
II – da pessoa maior de 70 (setenta) anos; 
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 Já o Superior Tribunal de Justiça, na Edição nº 50 de Jurisprudência em 

Teses (STJ, 2016), publicou tese admitindo ser possível a repartição de bens 

adquiridos durante a relação – casamento ou união estável – desde que haja 

comprovação do esforço de ambos na conquista destes bens. 

Na união estável de pessoa maior de setenta anos (art. 1.641, II, do CC/02), 
impõe-se o regime da separação obrigatória, sendo possível a partilha de 
bens adquiridos na constância da relação, desde que comprovado o esforço 
comum.39 

 Além disso, o supracitado tribunal reconhece a possibilidade de doação de 

um cônjuge para outro, mesmo que o casamento seja regido pelo regime da 

separação total, conforme consta na ementa do REsp 471958 / RS: 

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO 
SOB O RITOORDINÁRIO. CASAMENTO. REGIME DA SEPARAÇÃO 
LEGAL DE BENS. CÔNJUGE COMIDADE SUPERIOR A SESSENTA 
ANOS. DOAÇÕES REALIZADAS POR ELE AO OUTROCÔNJUGE 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 cinqüenta, 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; (iii) nenhuma restrição seria imposta pela lei às referidas doações 
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.  
(STJ, REsp 471958/RS, Rel. Min.NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 
julgado em 18/12/2008, DJe de18/02/2009) 

 O regime da separação total é o único em que houve a preocupação do 

legislador em determinar sua aplicação diante de uma condição etária, através de 

sua obrigatoriedade no casamento e na união estável que envolva pessoa maior de 

70 anos, sob pena desta não se tornar mais favorável do que aquele, devendo 

possuir as mesmas restrições, conforme entendimento do STJ já exposto 

anteriormente neste capítulo, além de ser inconstitucional a distinção de regimes 

                                                             
39 Precedentes: EREsp 1171820/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 
26/08/2015, DJe 21/09/2015; AgRg no AREsp 675912/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 11/06/2015; REsp 1403419/MG, Rel. Ministro 
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 14/11/2014; 
REsp 1369860/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE 
NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 04/09/2014; REsp 646259/RS, Rel. 
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2010, DJe 24/08/2010. 
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sucessórios entre cônjuges e companheiros, como já visto no item 1.2.1 do capítulo 

anterior. 

 Essa vedação da livre escolha do regime de bens para maiores de 70 anos 

fere direitos constitucionais e legais, como o seu direito de liberdade, limitando sua 

autonomia em relação à prática de atos da vida civil conforme sua vontade, podendo 

trazer prejuízos para estes indivíduos, conforme será demonstrado no capítulo 

seguinte.    
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3 DOS PREJUÍZOS DO ARTIGO 1.641, II DO CÓDIGO CIVIL 

 

O art. 1641, II do Código Civil traz em seu texto a vedação da escolha do 

regime de bens do casamento e da união estável que envolva pessoa maior de 70 

anos de idade.  

A nosso ver, a imposição do referido artigo aponta para uma interpretação no 

sentido de que o indivíduo, ao atingir a idade de 70 anos, torna-se automaticamente 

incapaz para gerir os atos da vida civil conforme sua vontade, mesmo que suas 

faculdades de entender e querer não tenham qualquer comprometimento 

comprovado por laudo médico. Desta forma, a norma interfere diretamente no 

exercício de direitos garantidos pela Constituição Federal e pelo Estatuto do Idoso, 

visto que supõe, erroneamente, que a capacidade de um indivíduo tomar decisões 

sobre sua vida está relacionada à mera questão etária, o que interfere diretamente 

na autoestima e na liberdade da pessoa idosa.  

A autonomia privada do maior de 70 anos é cerceada de forma errônea, pois, 

como já visto anteriormente, não é pautada em interesse público, já que Estado não 

deve interferir em assuntos relacionados à intimidade e vida privada de seus 

cidadãos, e não respeita ao princípio da proporcionalidade, ao criar norma que 

presume a incapacidade do idoso para gerir sua vida conforme sua vontade. 

Neste sentido, é o posicionamento de Silmara Juny Chinelato: 

A plena capacidade mental deve ser aferida em cada caso concreto, não 
podendo a lei presumi-la, por mero capricho do legislador que simplesmente 
reproduziu razões de política legislativa, fundadas no Brasil do início do 
século passado. (CHINELATO, 2004, p. 290-291) 

 Importante ressalva faz Maria Berenice Dias: 

Não só o inc. II do art. 1.641 do CC, mas todo o artigo 1.641, ao impor 
coactamente a incomunicabilidade total de bens, mais do que 
inconstitucional, consagra desarrazoada restrição à liberdade de amar. 
(DIAS, 2010, p. 12). 

 Alguns autores40 consideram que a manutenção da redação atual do art. 

1.641, II, Código Civil viola frontalmente princípios constitucionais e direitos tutelados 

pelo Estatuto do Idoso. 

                                                             
40 Flávio Tartuce, Joana Knaack, Maria Berenice Dias, Maria Helena Diniz, Silmara JunyChinelato 
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 O princípio da dignidade da pessoa humana é garantido pela Constituição 

Federal em seu art. 1º, inciso III. Diz respeito à obrigação do Estado e da sociedade 

em assegurar os direitos e deveres inerentes a cada indivíduo, principalmente no 

tocante a tomada de decisões a respeito de sua própria vida. Relevante é o 

posicionamento Ingo Wolfgang Sarlet: 

[...] temos por dignidade da pessoa humana a qualidade intrínseca e 
distintiva de cada ser humano que o faz merecedor do mesmo respeito e 
consideração por parte do Estado e da comunidade, implicando, neste 
sentido, um complexo de direitos e deveres fundamentais que asseguram a 
pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante e desumano, 
como venham a lhe garantir as condições existenciais mínimas para uma 
vida saudável, além de propiciar e promover sua participação ativa e co-
responsável nos destinos da própria existência e da vida em comunhão com 
os demais seres humanos. (SARLET, 2007, p. 62) 

 Dessa forma, observa-se que a imposição contida no art. 1.641, II do Código 

Civil viola o princípio da dignidade da pessoa humana ao impedir que o idoso exerça 

seu direito de escolha a respeito de sua própria vida. Nesse sentido, também é o 

posicionamento de Joana Knaack:  

A questão enseja várias discussões diante da inadvertência do legislador 
em excluir do ordenamento jurídico a imposição do regime da separação 
obrigatória de bens ao maior de sessenta anos de idade, pois flagrante é a 
violação ao maior princípio constitucional, o da dignidade da pessoa 
humana, levando à discriminação para com o idoso e ao choque com a 
concepção personalista imbricada no Código Civil de 2002 (KNAACK, 2007, 
doc. online) 

 O texto constitucional, em seu inciso X, estabelece que são invioláveis a 

intimidade e a vida privada. Paulo Roberto de Figueiredo Dantas definiu-as de forma 

clara em sua obra: 

... a intimidade é mais restrita do que a vida privada, uma vez que a primeira 
diz respeito àquilo que é íntimo à própria pessoa (como seus desejos, 
pensamentos, convicções, seus segredos e mesmo seus relacionamentos 
afetivo-sexuais), ao passo que a segunda também inclui os relacionamentos 
daquela pessoa com os demais, que lhe são próximos. (DANTAS, 2008, p. 
123) 

 Ao interferir na liberdade do relacionamento da pessoa idosa, seja um 

casamento ou uma união estável, o legislador impede a manifestação dos desejos e 

convicções do maior de 70 anos, ao impedir a livre escolha do regime de bens. 

Dessa forma, é notória a violação à intimidade e à vida privada deste indivíduo. 
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 A Constituição Federal traz, em seu texto, o princípio da igualdade como 

direito inviolável, devendo o Poder Público tratar igualmente os iguais e, na medida 

das desigualdades, tratar desigualmente os desiguais.  

O tratamento isonômico deve ser propiciado pelo Poder Público não só no 
momento da aplicação da lei, mas desde sua elaboração, o que não quer 
dizer que se exclua a possibilidade de certas discriminações, mas sim que 
estas ocorram de forma justificada. (SILVA, 2008, p. 231) 

 A igualdade material exterioriza a igualdade efetiva perante os bens da vida 

humana, consagrando normas que proíbem a prática de discriminação com base em 

alguns critérios, como o etário (MORAES, 2017, p. 208). A norma do art. 1.641, II do 

Código Civil não respeita a igualdade material ao discriminar o indivíduo em razão 

de sua idade, bem como viola a igualdade formal ao impor desvantagens a essa 

parcela populacional, visto cercear sua escolha ao regime de bens. Sobre igualdade 

formal, é a definição de Guilherme Peña de Moraes: 

A igualdade formal, também denominada igualdade civil ou jurídica, 
expressa a produção, interpretação e aplicação igualitária das normas 
jurídicas, com vistas a impossibilitar diferenciações de tratamento que se 
revelem arbitrárias, sob a forma de discriminações (vantagens) ou 
privilégios (desvantagens). 
A propósito, considerando o significado formal, civil ou jurídico da igualdade, 
há a diferenciação entre igualdade na lei, pela qual a produção das regras 
jurídicas não pode consubstanciar desequiparações não autorizadas pela 
ordem constitucional, destinada precipuamente aos órgãos legislativos, e 
igualdade perante a lei, pela qual a aplicação das regras jurídicas deve ser 
realizada em consonância com o que houver sido prescrito pelas mesmas, 
ainda que resulte em desigualdades, dirigida principalmente aos órgãos 
judiciários, reunidas sob a elocução “iguais perante a lei”. (MORAES, 2017, 
p. 207/208) 

 É notável a discriminação que se faz à parcela populacional abrangida pela 

norma do art. 1.641, II do Código Civil. Tal fato atenta um dos objetivos 

fundamentais de nossa República, visto que a Magna Carta garante a promoção do 

bem de todos, sem preconceito de idade41, paralelamente à garantia constitucional 

de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, sendo 

inviolável seu direito à igualdade e à liberdade42. Sobre este último, entende-se que 

o indivíduo é livre para agir conforme suas convicções, sem que estas sejam 

                                                             
41 CRFB/88 Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras 
formas de discriminação. 
42 CRFB/88 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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limitadas além do razoável – interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal e 

pela Corte Interamericana de Direitos Humanos acerca do conteúdo da Convenção 

Americana sobre Direitos Humanos.  

Em outras palavras, constitui o direito de toda pessoa de organizar, de 
acordo com a lei, sua vida individual e social conforme suas próprias opções 
e convicções. A segurança, por sua vez, seria a ausência de perturbações 
que restrinjam ou limitem a liberdade além do razoável. A liberdade, definida 
assim, é um direito humano básico, próprio dos atributos da pessoa, que se 
projeta em toda a Convenção Americana. (STF, 2018, p. 24) 

 O direito à liberdade é um direito individual expresso no art. 5º, caput, da 

Constituição Federal.  

A liberdade é derivada do princípio autonomístico da determinação 
individual, não somente a “liberdade de querer”, exteriorizada pelo poder de 
escolher entre várias possibilidades, mas também a “liberdade de atuar”, 
externada pelo poder de fazer tudo o que se quer, removidas quaisquer 
coações ilegais, ilegítimas ou ilícitas. (MORAES, 2017, p. 202) 

 Portanto, o dispositivo do art. 1.641, II do Código Civil viola o direito à 

liberdade ao limitar a “liberdade de querer” do idoso, visto este não poder escolher 

entre as várias possibilidades de regimes de bens oferecidos pela legislação, ao 

impor que o maior de 70 anos que se casar ou que constituir união estável só 

poderá ser regido pela separação total de bens. 

 Segundo o Estatuto do Idoso, considera-se idosa a pessoa com idade igual 

ou superior a 60 anos43, a qual goza de todos os direitos inerentes à pessoa 

humana44, obrigando família, comunidade, sociedade e Poder Público a efetivação 

destes direitos, a exemplo do direito à liberdade e à dignidade45.  

 O art. 10 da Lei 10.741/03 possui grande importância com a questão 

abordada neste trabalho, pois garante que o idoso é sujeito de direitos civis, 

devendo-lhes ser asseguradas a liberdade e a dignidade, além da inviolabilidade de 

sua autonomia. 

                                                             
43 Lei 10.741/03 Art. 1º É instituído o Estatuto do Idoso, destinado a regular os direitos assegurados 
às pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos. 
44 Lei 10.741/03 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. 
45 Lei 10.741/03 Art. 3o 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. 
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Art. 10. É obrigação do Estado e da sociedade, assegurar à pessoa idosa a 
liberdade, o respeito e a dignidade, como pessoa humana e sujeito de 
direitos civis, políticos, individuais e sociais, garantidos na Constituição e 
nas leis. 
(...) 
§ 2o O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, 
psíquica e moral, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da 
autonomia, de valores, idéias e crenças, dos espaços e dos objetos 
pessoais. 

 Visto que o Estatuto do Idoso garante que nenhum idoso será objeto de 

qualquer tipo de discriminação46, e a eles é garantido o respeito à liberdade, à 

dignidade e à autonomia, a norma do art. 1.641, II do Código Civil confronta os 

direitos garantidos por esta legislação, ao impedir que o idoso exerça a sua 

capacidade de gerir os atos de sua própria vida.  

 Além disso, o dispositivo em estudo aponta para uma possível 

inconstitucionalidade material, configurada pela violação ao conteúdo trazido pela 

Constituição Federal. 

A inconstitucionalidade material é identificada pelo vício na declaração 
prescritiva da norma infraconstitucional submetida ao controle de 
constitucionalidade, na medida em que aquela é provida de conteúdo 
diferente do preceituado na norma constitucional na qual deveria ter 
buscado o seu fundamento de validade. (MORAES, 2017, p. 651) 

 Ao desrespeitar os direitos do idoso à liberdade, à igualdade, à dignidade da 

pessoa humana, a norma abordada neste trabalho não se submete ao parâmetro de 

validade material estabelecido constitucionalmente, podendo ser fundamento de 

uma futura Ação Direta de Inconstitucionalidade. Porém, tal mecanismo de controle 

de constitucionalidade não será abordado no decorrer da pesquisa a fim de que não 

se desvie do assunto central. 

 O entendimento pela inconstitucionalidade do art. 1.641, II do Código Civil já é 

o posicionamento adotado em alguns tribunais, como na Apelação Cível Nº 

70004348769 do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e na Apelação Cível Nº 

007.512-4/2-00 do Tribunal de Justiça de São Paulo, Apelação Cível Nº 

2011.057535-0 do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Incidente de 

Inconstitucionalidade Nº 2010107802 do Tribunal de Justiça de Sergipe e Arguição 

                                                             
46 Lei 10.741/03 Art. 4o Nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, 
violência, crueldade ou opressão, e todo atentado aos seus direitos, por ação ou omissão, será 
punido na forma da lei. 
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de Inconstitucionalidade Nº 10702096497335002 do Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais, com ementas a seguir: 

ANULAÇÃO DE DOAÇÃO. REGIME DA SEPARAÇÃO  OBRIGATÓRIA DE 
BENS. Descabe a anulação de doação entre cônjuges casados 
pelo regime da separação obrigatória de bens, quando o casamento tenha 
sido precedido de união estável. Outrossim, o art. 312 do Código Civil de 
1916 veda tão-somente as doações realizadas por pacto antenupcial. A 
restrição imposta no inciso II do art. 1641 do Código vigente, 
correspondente do inciso II do art. 258 do Código Civil de 1916, é 
inconstitucional, ante o atual sistema jurídico que tutela a dignidade da 
pessoa humana como cânone maior da Constituição Federal, 
revelando-se de todo descabida a presunção de incapacidade por 
implemento de idade. Apelo, à unanimidade, desprovido no mérito, e, por 
maioria, afastada a preliminar de incompetência, vencido o Em. Des. Sérgio 
Fernando de Vasconcellos Chaves. 
(TJRS, Apelação Cível, Nº 70004348769, Sétima Câmara Cível, Relator: 
Maria Berenice Dias, Julgado em: 27-08-2003) (grifos nossos) 

  
CASAMENTO. Regime de bens. Separação legal obrigatória. Nubente 
sexagenário. Doação à consorte. Validez. Inaplicabilidade do art. 258, § 
único, II, do Código Civil, que não foi recepcionado pela ordem jurídica 
atual. Norma jurídica incompatível com os arts. 1°, III, e 5°, I, X e LIV, da 
Constituição Federal em vigor. Improcedência da ação anulatória. 
Improvimento aos recursos. É válida toda doação feita ao outro pelo 
cônjuge que se casou sexagenário, porque, 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 process of 
law), já não vige a restrição constante do art. 258, § único, II, do Código 
Civil 
(TJSP, Apelação Cível nº 007.512-4/2-00, 2ª Câmara de Direito Privado, 
Des. Rel. Cezar Peluso, j. 18/08/1998) (grifos nossos) 
 
APELAÇÃO CÍVEL - PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA - 
MODIFICAÇÃO DO REGIME MATRIMONIAL DE BENS (...) 
INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO CÓDIGO CIVIL E DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL - CONCLUSÃO DE QUE A IMPOSIÇÃO DE 
REGIME DE BENS AOS IDOSOS SE REVELA INCONSTITUCIONAL - 
AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - 
LEGISLAÇÃO QUE, CONQUANTO REVESTIDA DE ALEGADO 
CARÁTER PROTECIONISTA, MOSTRA-SE DISCRIMINATÓRIA - 
TRATAMENTO DIFERENCIADO EM RAZÃO DE IDADE - MATURIDADE 
QUE, PER SE, NÃO ACARRETA PRESUNÇÃO DA AUSÊNCIA DE 
DISCERNIMENTO PARA A PRÁTICA DOS ATOS DA VIDA CIVIL - 
NUBENTES PLENAMENTE CAPAZES PARA DISPOR DE SEU 
PATRIMÔNIO COMUM E PARTICULAR, ASSIM COMO PARA ELEGER O 
REGIME DE BENSQUE MELHOR ATENDER AOS INTERESSES 
POSTOS - NECESSIDADE DE INTERPRETAR A LEI DE MODO MAIS 
JUSTO E HUMANO, DE ACORDO COM OS ANSEIOS DA MODERNA 
SOCIEDADE, QUE NÃO MAIS SE IDENTIFICA COM O ARCAICO 
RIGORISMO QUE PREVALECIA POR OCASIÃO DA VIGÊNCIA DO 
CC/1916, QUE AUTOMATICAMENTE LIMITAVA A VONTADE DOS 
NUBENTES SEXAGENÁRIOS E DAS NOIVAS QUINQUAGENÁRIAS - 
ENUNCIADO N° 261, APROVADO NA III JORNADA DE DIREITO CIVIL, 
QUE ESTABELECE QUE A OBRIGATORIEDADE DO REGIME DE 
SEPARAÇÃO DE BENS NÃO SE APLICA QUANDO O CASAMENTO É 
PRECEDIDO DE UNIÃO ESTÁVEL INICIADA ANTES DE OS CÔNJUGES 
COMPLETAREM 60 (SESSENTA) ANOS DE IDADE (...) A eficácia restritiva 
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da norma estaria, ainda, a legitimar e perpetuar verdadeira degradação, a 
qual, retirando-lhe o poder de dispor do patrimônio nos limites do 
casamento, atinge o cerne mesmo da dignidade da pessoa humana, 
que é um dos fundamentos da República (art. 1º, inc. III, da 
Constituição Federal), não só porque a decepa e castra no seu núcleo 
constitutivo de razão e vontade, na sua capacidade de entender e querer, a 
qual, numa perspectiva transcendente, é vista como expressão substantiva 
do próprio Ser, como porque não disfarça, sob as vestes grosseiras de 
paternalismo insultuoso, todo o peso de uma intromissão estatal indevida 
em matéria que respeita, fundamentalmente, à consciência, intimidade e 
autonomia do cônjuge"  
(TJSP. Apelação Cível n° 007512-4/2-00, Relator: Desembargador Cezar 
Peluso, São José do Rio Preto, j. 18/08/1998). (TJSC, Apelação Cível n. 
2011.057535-0, de Criciúma, rel. Luiz Fernando Boller, Quarta Câmara de 
Direito Civil, j. 01-12-2011). 
 
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. 
(TJSE - IIN: 2010107802 SE, Relator: DES. OSÓRIO DE ARAUJO RAMOS 
FILHO, Data de Julgamento: 17/11/2010, TRIBUNAL PLENO) 
 
INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE - DIREITO CIVIL - 
CASAMENTO - CÔNJUGE MAIOR DE SESSENTA ANOS - REGIME DE 
SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE BENS - ART. 258, PARÁGRAFO ÚNICO 
DA LEI 3.071/16 - INCONSTITUCIONALIDADE - VIOLAÇÃO DOS 
PRINCÍPIOS DA IGUALDADE E DA DIGNIDADE HUMANA. - É 
inconstitucional a imposição do regime de separação obrigatória de bens no 
casamento do maior de sessenta anos, por violação aos princípios da 
igualdade e dignidade humana.  
(TJMG - ARG: 10702096497335002 MG, Relator: José Antonino Baía 
Borges, Data de Julgamento: 12/03/2014, Órgão Especial / ÓRGÃO 
ESPECIAL, Data de Publicação: 21/03/2014) 

 Assim, vê-se a possível tendência de alguns Tribunais de Justiça brasileiros 

em reconhecer a inconstitucionalidade do art. 1.641, II do Código Civil, sob o 

principal argumento de este violar o princípio da dignidade humana. 

 Atualmente, há alguns Projetos de Lei47 que objetivam a supressão da 

referida norma do Código Civil. Dentre eles, o Projeto de Lei nº 189/2015, de autoria 

do deputado federal Cleber Verde – PRB/MA, aguardando designação de relator na 

Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania com a finalidade de revogar o 

                                                             
47 Projeto de Lei do Senado 209/2006, Projeto de Lei do Senado 760/2015, Projeto de Lei do IBDFAM 
2.285/2017  
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inciso II do art. 1.641 do Código Civil, devido à violação de princípios constitucionais 

ao atribuir uma incapacidade ao idoso. Nas palavras de Cleber Verde: 

Atribuir ao idoso condição de incapaz, impendido-o de estipular sobre o 
Regime de Bens que vigorará em seu casamento viola o princípio da 
isonomia ,da liberdade e da autonomia privada. Discriminar as pessoas em 
razão da autonomia privada. Discriminar as pessoas em razão da idade 
ofende o princípio da igualdade. Deduzir que aqueles acima de sessenta 
anos não são mais alvo de amor verdadeiro atenta contra a dignidade da 
pessoa humana. A norma que padece de vicio material de 
constitucionalidade termina por violar o princípio da razoabilidade. E, 
portanto, o artigo 1.641, em seu inciso II, não está em conformidade com 
uma hermenêutica voltada à eficácia dos direitos fundamentais, como é a 
hermenêutica contemporânea. (VERDE, 2015, doc online) 

 No mesmo sentido, também é o posicionamento do Conselho da Justiça 

Federal em seu Enunciado nº 125 da I Jornada de Direito Civil, visando à revogação 

da norma tema deste trabalho. 

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. 

 Dessa forma, urge-se pela revogação da norma e pela regular e célere 

tramitação do processo legislativo do Projeto de Lei visto anteriormente, para que, 

caso aprovado, se possibilite ao idoso o pleno exercício de seus direitos 

fundamentais, ora cerceados devido à redação atual da norma em debate. 

 Como visto anteriormente, a expectativa de vida ao nascer para homens era 

de 33,28 anos e de 34,05 para mulheres no início do século XX (IBGE, 2006). 

Porém, com os avanços científicos na área biomédica, houve um aumento 

considerável da expectativa de vida, sendo de 79,9 anos e de 72,8 anos para 

homens (IBGE, 2018).  

 Os avanços da ciência nas áreas médica, farmacológica, terapêutica, 

tecnológica, bem como a preocupação do legislador em garantir direitos às pessoas 

idosas e a implementação de políticas pública para este público, garantiu uma 

notável melhora na perspectiva e na qualidade de vida desta parcela da população, 

refletindo diretamente na presença de idosos no mercado de trabalho brasileiro, 

inclusive.  
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 João Victor Miranda de Almeida faz relevante observação a respeito: 

De maneira a ilustrar esse novo cenário, colaciona-se pesquisa 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%. (ALMEIDA, 2017, p. 20) 

Com a mudança do alcance etário no século atual, podemos presenciar 

maiores de 70 anos exercendo profissões com a mesma qualidade do que pessoas 

mais novas, além da aposentadoria compulsória no serviço público só ocorrer ao 

atingir os 75 anos de idade, o que não impede o exercício laboral no âmbito privado. 

Além disso, nossa Carta Magna possibilita a ocupação de altos cargos pela 

população idosa, como os ministros, políticos, governantes e até mesmo chefes de 

Estado. Logo, a idade avançada, a princípio, não é um fator impeditivo à capacidade 

individual.  

 Conceitua-se como capacidade a aptidão da pessoa em adquirir direitos e 

deveres na ordem civil, segundo o art. 1º do Código Civil. A capacidade poderá ser 

de direito ou de gozo, a qual é inerente a todas as pessoas indistintamente, pois 

todos são sujeitos de direitos e deveres; e a capacidade de fato ou de exercício, a 

qual versa sobre exercer direitos, o que não é inerente a todas as pessoas, visto 

haver indivíduos que são incapazes juridicamente.  

 O Código Civil estabelece em seu art. 3º que apenas os menores de 16 anos 

são considerados absolutamente incapazes para exercer pessoalmente os atos da 

vida civil. Os relativamente incapazes possuem sua capacidade relacionada a certos 

atos ou à maneira de exercê-los. De acordo com o art. 4º do Código Civil, são eles:  

Art. 4º São incapazes, relativamente a certos atos ou à maneira de os 
exercer: (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência) 
I - os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos; 
II - os ébrios habituais e os viciados em tóxico; (Redação dada pela Lei nº 
13.146, de 2015) (Vigência) 
III - aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem 
exprimir sua vontade; (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) 
(Vigência) 
IV - os pródigos. 
Parágrafo único. A capacidade dos indígenas será regulada por legislação 
especial. (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência) 
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 Em relação aos incisos II, III e IV do art. acima, o Código Civil dispõe, em seu 

art. 1.767, que tais indivíduos estarão sujeitos à curatela, a qual deverá ser feita 

mediante registro público de interdição por incapacidade, conforme art. 9º, III do 

Código Civil. Além disso, o juiz que conceder a curatela fixará expressamente seus 

limites, de acordo com o estado e desenvolvimento do indivíduo interditado, 

conforme dispõe o art. 755, I do Código de Processo Civil. Portanto, caso seja 

comprovado que o idoso não está apto a exprimir sua vontade na prática de atos da 

vida civil, poderá ser nomeado um curador para ajudar na viabilização de tais atos. 

 Válido destacar que, com o advento da Lei nº 13.146/2015, é possível, como 

ferramenta prévia à curatela, a tomada de decisão apoiada, na qual a pessoa com 

deficiência elegerá pelo menos duas pessoas idôneas de sua confiança para apoiá-

la na tomada de decisões acerca da sua vida civil. O Código Civil disciplina a 

matéria em seu art. 1.783-A. Acerca desta nova ferramenta e de sua possível 

aplicação à pessoa idosa, opina Iadya Gama Maio: 

Esse novo instituto, em tese, poderia ser aplicado ao idoso, uma vez que 
para a sua realização se parte do princípio de que a pessoa é lúcida, 
procurando-se preservar a sua autonomia e possibilitando a criação de uma 
rede de pessoas de confiança para assisti-la nos atos patrimoniais e 
negociais. Não sabemos é se, no cotidiano, ele será bem aceito e colocado 
em prática, uma vez que a lavratura de procuração poderá surtir quase o 
mesmo efeito e ser bem menos burocrático. (MAIO, 2018, p. 10) 

 Importante é o posicionamento de Maria Helena Diniz acerca da capacidade 

da pessoa idosa: 

A senilidade, por si só, não é causa de restrição da capacidade de fato 
porque não pode ser considerada equivalente a um estado psicopático. 
Poderá haver interdição se a senectude originar um estado patológico, 
como a arteriosclerose, que afete a faculdade mental, retirando do idoso o 
necessário discernimento ou a clareza de razão para praticar atos 
negociais, em que a incapacidade absoluta resulta do estado psíquico e não 
da velhice (DINIZ, 2012, p. 176). 

 Dessa forma, infere-se que o idoso é um indivíduo absolutamente capaz para 

gerir seus atos da vida civil. Qualquer impossibilidade para o feito deverá ser 

comprovada a fim de que seja declarada sua incapacidade relativa e que as devidas 

providências sejam tomadas. Caso contrário, o maior de 60 anos é livre para fazer 

suas escolhas, bem como o maior de 70 anos é apto para escolher o regime de 

bens que queira reger seu casamento ou sua união estável. 
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 O Código Civil de 1916, de caráter patrimonialista, instituiu a obrigatoriedade 

do regime de separação de bens no casamento entre homem maior de 60 anos e 

mulher maior de 50 anos.48 Em decorrência do contexto social da época de criação, 

o legislador estabeleceu este limite etário, visto considerar comum o casamento que 

objetivava alcançar vantagem econômica ao indivíduo que se casava com pessoa 

idosa com o objetivo de herdar seus bens, visando à proximidade de sua morte, 

conforme Arnaldo Rizzardo expõe em sua obra: 

Visa a lei prevenir situações de casamentos de pessoas com excessiva 
diferença de idade, quando a mais novo nada mais procura que servir-se do 
casamento para conseguir vantagem econômica, ou seja, participar do 
patrimônio do cônjuge mais idoso. (RIZZARDO, 2009, p. 49). 

 Neste mesmo sentido, manifesta-se Flávio Tartuce: 

O inciso II visa, supostamente, à tutela do idoso, potencial vítima de um 
golpe do baú, em geral, praticado por pessoa mais jovem, com más 
intenções. De qualquer forma, até para sustentar a tese de 
inconstitucionalidade a seguir demonstrada, a este autor parece que a 
norma tende a proteger não o idoso, mas os seus interesses patrimoniais de 
seus herdeiros, que, muitas vezes, à espreita, esperam a morte do familiar e 
o recebimento do acervo patrimonial. (TARTUCE, 2014, p. 138). 

 Válido citar também o posicionamento Caio Mário, na obra atualizada por 

Tânia da Silva Pereira, acerca da restrição imposta pelo art. 1.641, II do Código Civil: 

não encontra justificativa econômica ou moral, pois a desconfiança contra o 
casamento dessas pessoas não tem razão para subsistir. Se é certo que 
podem ocorrer esses matrimônios por interesses nessas faixas etárias, 
certo também que em todas as idades o mesmo pode existir. (PEREIRA, 
2004, p. 194. 

 Assim, não podemos relacionar a idade senil a golpes por interesse 

econômico, pois estes podem ocorrer em qualquer fase da vida. Dessa forma, não 

há que se falar que o objetivo da norma em questão é a proteção ao patrimônio do 

idoso. 

 Com as mudanças sofridas pela sociedade, através da maior inclusão da 

mulher no mercado de trabalho e não mais a relação da figura masculina como o 

sujeito provedor da família, bem como a desconstrução social constante em relação 

                                                             
48No sentido do Código Civil de 1916, é o posicionamento de Clóvis Beviláqua: “Essas pessoas já 
passaram da idade em que o casamento se realiza por impulso afetivo. Por isso, o legislador, 
receando que interesses subalternos, ou especulações pouco escrupulosas, arrastassem os mais 
velhos a casamentos inadequados ou inconvenientes, pôs entraves a essas ambições com o regime 
da separação de bens obrigatório.” (BEVILÁQUA, 1945, p. 169).  
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à manutenção do sistema patriarcal e machista em pleno século XXI – apesar de ser 

assunto de grande relevância e necessitar de uma maior abordagem, não será 

tratado neste trabalho para não correr risco de ficar frágil e rasteiro–, o Código Civil 

de 2002 ainda traz o limite etário para a escolha do regime de bens, em que o maior 

de 70 anos é obrigado a casar sob o regime da separação total. Segundo João 

Batista Villela, citado por Carlos Roberto Rodrigues, “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 na terceira idade”. (VILLELA apud RODRIGUES, 

2004, p. 402) 

 Desta forma, se quisermos transformar a sociedade e buscar formas de 

minimizar e acabar com qualquer tipo de discriminação, é imprescindível que as leis 

acompanhem as transformações sociais para que sua aplicação seja satisfatória. 

Logo, o legislador deve repensar o verdadeiro motivo por trás das determinações 

legais criadas por ele, não mais sendo movido por crenças pessoais, mas sim 

fatores que preguem a igualdade e isonomia para todos. 

 Portanto, é de extrema pertinência que o inciso II do art. 1.641 do Código Civil 

seja revisto a fim de que seja revogado, devido a uma possível inconstitucionalidade 

material, ou receba uma nova interpretação de sua aplicação, a fim de que viabilize 

o exercício de direitos constitucionais e da autonomia privada da pessoa idosa. 
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CONCLUSÃO 

 

 O presente trabalho teve como objetivo analisar as violações a direitos do art. 

1.641, II do Código Civil, que institui a obrigatoriedade do regime da separação total 

de bens nos casamentos e uniões estáveis que sejam constituídas por maiores de 

70 anos. 

 Primeiramente, viu-se que a união estável e o casamento são institutos que, 

embora parecidos, possuem diferenças entre eles. O casamento é uma instituição 

social formada através de um contrato especial, segundo a teoria mista ou eclética, 

sendo regido por princípios específicos, como o princípio da igualdade entre os 

cônjuges, da monogamia e da autonomia de vontade. Por ser um negócio jurídico 

especial, a capacidade dos agentes é um dos requisitos essenciais para sua 

configuração, tendo como a idade núbil a partir dos 16 anos, não havendo idade 

máxima. 

 A união estável caracteriza-se pela entidade familiar com convivência pública, 

contínua e duradoura com o objetivo de constituir família. É regida pelos 

pressupostos subjetivos da convivência more uxório e affectio maritalis, e pelos 

pressupostos objetivos da notoriedade, estabilidade, duração prolongada, 

continuidade, inexistência de impedimentos matrimoniais e relação monogâmica. 

Não é considerada um negócio jurídico, mas um ato-fato jurídico, pois não é 

necessária a manifestação de vontade para sua configuração. Apesar de haver 

divergência entre a idade mínima para a sua configuração, não estabelece uma 

idade máxima. Além disso, a união estável poderá ser convertida em casamento 

mediante pedido dos companheiros.  

 Em seguida, viram-se as espécies de regime de bens que poderão reger os 

institutos abordados: comunhão parcial, comunhão universal, participação final nos 

aquestos e separação total. Sobre este último, baseou-se a problemática deste 

trabalho, visto que o regime de separação total é obrigatório para maiores de 70 

anos, conforme art. 1.641, II do Código Civil.  

 Uma das interpretações possíveis desta norma é de que o maior de 70 anos é 

incapaz única e exclusivamente por causa de sua idade, mesmo que não tenha sua 

incapacidade comprovada por laudo médico. Dessa forma, o art. 1.641, II do Código 

Civil aponta para uma possível inconstitucionalidade material – alguns Tribunais de 

Justiça brasileiros já consideram sua inconstitucionalidade, como visto no capítulo 3 
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– ao confrontar os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da 

igualdade, da inviolabilidade da intimidade e da vida privada, da liberdade, além de 

violar o direito à não discriminação e à inviolabilidade de sua autonomia garantidos 

pelo Estatuto do Idoso – Lei 10.741/03.  

Com o avanço da ciência refletindo nos mais diversos ramos da medicina e 

da tecnologia, a longevidade da população brasileira aumentou, significando a maior 

participação do idoso no mercado de trabalho e na política. Logo, se o idoso é 

plenamente capaz para os atos da vida civil, como assumir cargos e participar do 

exercício laboral, não há motivo razoável que justifique a vedação legal sobre a 

possibilidade de escolha de seu regime de bens. Dessa forma, prevalece o caráter 

patrimonialista de nosso Código Civil em detrimento ao sujeito. 

Portanto, é imprescindível que a norma estudada possa ser revogada devido 

a uma possível inconstitucionalidade material, ou receber uma nova interpretação de 

sua aplicação, a fim de que a população idosa possa exercer o direito de gerir sua 

vida conforme a sua vontade, não tendo limitado o seu direito de escolha do regime 

da união estável ou do casamento.  
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 Em 18 de agosto de 2020, em ambiente virtual, por meio da plataforma Google Meet, pela Faculdade de Direito da Universidade 

Federal Fluminense, reuniu-se a banca composta pelos professores abaixo-assinados para examinar e avaliar a defesa oral do trabalho “Casamento 

e união estável: a vedação à escolha do regime de bens para maiores de 70 anos de idade”, da graduanda Alice Capuxim Meireles. 

 Ao final dos debates, foram concedidas as seguintes notas: 

 

 NOME LEGIVEL* Nota ASSINATURA 

 
Giselle Picorelli Yacoub Marques (orientadora) 

 
9,0 

 

 
Bárbara Gomes Lupetti Baptista 

 
9,0 

 

 
Lívia Pitelli Zamarian Houaiss 

 
9,0 

 

Média final 
 

 
9,0 

 

 

 Com isso, o trabalho foi ( X  ) APROVADO (   ) APROVADO COM RESTRIÇÕES (DISCRIMINA-LAS EM ANEXO) (   ) 

REPROVADO, sendo este resultado também atestado pela seguinte assinatura do graduando. 

 

_____________________________________________________________ 

Estudante avaliado 

 
*campo obrigatório 
**Considerando a Decisão Cepex 110/2020 e as atividades remotas, em decorrência da Pandemia da COVID 19, a presente ata se destina a comprovação de 
resultado, mesmo diante da ausência das assinaturas dos membros da banca. O resultado foi verificado e confirmado pelo Orientador e pela Coordenação de Curso. 


	INTRODUÇÃO
	No início do século XX, a expectativa de vida ao nascer para homens era de 33,28 anos e de 34,05 para mulheres (IBGE, 2006). Em virtude da baixa longevidade e de seu caráter patrimonialista, o Código Civil de 1916 estabeleceu a obrigatoriedade do reg...
	1 DO CASAMENTO E  DA UNIÃO ESTÁVEL
	Para iniciar-se o estudo do presente capítulo, é necessária uma breve explanação acerca da autonomia privada. Para Francisco Amaral, o princípio da autonomia privada “é o poder que os particulares têm de regular pelo exercício de sua própria vontade,...
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	O instituto do casamento é formado pela união de duas pessoas com o intuito de constituir uma família com base no princípio da afetividade. “O casamento é um ato jurídico negocial, solene, público e complexo, mediante o qual um homem e uma mulher con...
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	1.2 DA UNIÃO ESTÁVEL
	A união estável é uma espécie de entidade familiar configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituir família, conforme preceitua o art. 1.723, caput, do Código Civil.
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	1.2.2 DO EFEITO RETROATIVO
	Como já visto, é necessário que haja uma convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família para que se configure a união estável. Muito se questiona sobre a possibilidade da união estável poder retroag...
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	2 DOS REGIMES DE BENS
	O regime de bens é um conjunto de regras de cunho pessoal, econômico e patrimonial impostas a partir da celebração do casamento e na união estável, produzindo efeitos entre as partes e perante terceiros.
	2.1 DO REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL

	O regime da comunhão parcial de bens prevalecerá caso os cônjuges não tenham feito o pacto antenupcial, ou em caso positivo, este tenha sido nulo ou ineficaz, além da possibilidade da livre escolha do casal pelo regime.  Neste, os bens do casal que a...
	2.2 DO REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL

	Nesta espécie de regime, comunicam-se todos os bens adquiridos pelos cônjuges antes do casamento, assim como os que serão adquiridos durante sua vigência, além das dívidas passivas . Ou seja, há comunicação total dos bens. No entanto, há os excluídos...
	2.3 DO REGIME DE PARTICIPAÇÃO FINAL NOS AQUESTOS
	Acerca deste regime, estabelece o art. 1.672 do Código Civil:
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	3 DOS PREJUÍZOS DO ARTIGO 1.641, II DO CÓDIGO CIVIL
	CONCLUSÃO
	O presente trabalho teve como objetivo analisar as violações a direitos do art. 1.641, II do Código Civil, que institui a obrigatoriedade do regime da separação total de bens nos casamentos e uniões estáveis que sejam constituídas por maiores de 70 a...
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