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RESUMO 

O objetivo do estudo é demonstrar como foi a trajetória histórica das modificações 

no ordenamento civil brasileiro, partindo do ponto de vista dos direitos das mulheres, 

no período compreendido entre a vigência do Código Civil de 1916 e os dias atuais. 

Esta pesquisa se justifica em razão do pouco conhecimento e exploração sobre a 

raiz do machismo no Brasil e como a prática era legislada no século XX. Este 

trabalho tem como base a identificação da persistente desigualdade de gênero 

presente desde o Código Civil de 1916. Consagrando os valores da sociedade 

daquela época, a norma civil discriminava explicitamente a figura feminina em seus 

artigos, restringindo a sua autonomia e a impondo um papel de submissão perante o 

homem. Tal fato gerou revolta nas mulheres, que se conscientizavam cada vez mais 

através de livros e jornais, ocasionando em movimentos organizados intensos em 

prol da obtenção de seus direitos. Após muita dificuldade, a primeira conquista 

feminista na jurisdição brasileira se deu somente 46 anos depois, através do 

Estatuto da Mulher Casada, em 1962. A seguinte ocorreu em 1977, com a 

aprovação da Lei do Divórcio. Porém, mesmo as leis trazendo mudanças ao Código 

Civil,  estas não obtinham conteúdo revolucionário a ponto de cessar o preconceito 

de gênero. Observa-se que a mudança de fato se deu somente em 1988, com a 

elaboração da nova Constituição Federal, que trazia em seus princípios os direitos 

humanos, característica que favoreceu as pautas feministas e sua credibilidade. 

Como consequência, o Código Civil de 1916, que continha várias desigualdades 

expressas, acabou por ser tornar inconstitucional, e houve uma necessidade de 

adaptação. Dessa forma, o Código Civil de 2002 trouxe em seu rol a concretização 

dos princípios constitucionais e a transformação definitiva da legislação civilista no 

que tange aos direitos de igualdade. Para tanto, foi realizada pesquisa bibliográfica e 

documental, da vertente jurídico-teórica, realizada por meio do estudo quantitativo e 

descritivo de materiais legislativos e artigos científicos, que permitiu chegar à 

conclusão que os movimentos feministas não influenciaram a elaboração do Código 

Civil de 1916, de forma a afastar o machismo e assegurar direitos às mulheres, e a 

luta em prol das garantias só teve efeitos reais com a elaboração da Constituição de 

1988. 

Palavras Chave: Machismo, Código Civil de 1916, Direitos da Mulher.  
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1. INTRODUÇÃO 

O reconhecimento e a implementação dos direitos das mulheres no 

ordenamento jurídico brasileiro foram um dos pilares principais para a construção de 

uma sociedade progressista e igualitária. Tal realização possibilitou um avanço nos 

direitos humanos, acarretando na conscientização e no debate sobre a igualdade de 

gênero, desconstruindo pensamentos preconceituosos, e aflorando senso crítico. 

Porém, a conquista foi árdua e longa, uma vez que o combate foi contra todo um 

sistema opressor, tanto nos costumes, como normativo. 

Por muito tempo, a mulher foi considerada como incapaz de exercer a vida 

social e econômica, tendo sua capacidade intelectual subestimada e a sua 

competência inferiorizada em relação ao homem, prevalecendo a crença de que 

esta pertencia exclusivamente à esfera privada, onde sua função era meramente 

cuidar da família e do lar. Esse sistema, que anteriormente era baseado em um 

machismo estrutural e fortalecido pelos costumes perduráveis, foi legalizado com a 

elaboração do Código Civil de 1916, que normatizou o patriarcado, ignorou a figura 

feminina e sua autonomia. A discriminação contra a mulher foi rígida e explícita em 

diversos artigos da legislação civil, e a regulamentação desse preconceito no século 

XX causou efeitos definitivos na rotina, e principalmente na forma com que as 

mulheres eram tratadas na época.  

Esse cenário causou um sentimento de revolta entre as mulheres, que 

gradualmente eram conscientizadas através de livros e jornais comandados por 

ativistas informadas, as quais haviam sido influenciadas pelas lutas feministas 

internacionais. Assim, uma forte mobilização feminina contra o sistema tirano 

começou, em busca dos direitos iguais entre os sexos. Porém, o combate ao 

preconceito de gênero, mesmo que intenso, obteve resultados lentamente. Os 

direitos femininos conhecidos na contemporaneidade começaram a ser 

relevantemente alterados somente a partir da Constituição Federal de 1988. E 

mesmo com a nova constitucionalização, vale lembrar que o Código Civil de 1916 

vigorou até 2002, e apesar de ter sofrido algumas mudanças em seu rol no que 

tange aos direitos femininos, muitos artigos discriminatórios permaneceram legais.  

Atualmente, muito se fala sobre a ampliação de uma normativa igualitária, 

mas pouco se discute sobre a época em que as mulheres não tinham o auxílio da lei 

civil. Não são expostos os efeitos que a normatização do preconceito de gênero pelo 
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Código Civil de 1916 trouxeram para a comunidade feminina da época, ou como a 

transformação dos costumes machistas em lei afetou a vida das filhas e esposas do 

século XX, tampouco se aprofunda em quais foram as medidas e estratégias 

tomadas pelas feministas para conquistar seu espaço socioeconômico na civilização 

contemporânea.  

Isto é, sabe-se superficialmente que as mulheres eram ignoradas pela 

legislação nacional e que houve uma luta feminista árdua em busca dos direitos 

igualitários, mas não se entende em qual momento isso se deu na história, qual 

compilado de leis foi o mais prejudicial às mulheres, em qual tema elas tinham a 

autonomia restrita ou mesmo quais pautas eram as principais a serem combatidas. 

Tal falta de conhecimento prejudica o debate, a partir do ponto de que é essencial a 

compreensão que as práticas machistas foram firmadas como lei nacional por quase 

um século, o que mudou a visão da grande população, passando não só a 

naturalizar a desigualdade de gênero, mas também a legalizá-la. 

Estabelecido e delimitado o problema de pesquisa e sua justificativa, afirma-

se como hipótese de trabalho a prevalência do discurso patriarcal no Código Civil de 

1916 e nas legislações posteriores, expresso em suas disposições normativas, que 

criaram desigualdades de direitos entre os gêneros, muito embora tenham existido 

manifestações contrárias, resistência e luta dos movimentos feministas. 

O objetivo geral do presente trabalho orbita em torno de compreender e 

demonstrar em que circunstâncias o feminismo se expandiu no Brasil e quais foram 

as consequências que esse pensamento trouxe para a legislação civil brasileira. 

Para atingir os objetivos gerais, busca-se examinar a trajetória da luta feminista para 

reverter o papel da subjugação a fim de alcançar um espaço igualitário e analisar a 

disciplina normativa que estabelecia diferenciações de gênero. Do mesmo modo, 

analisar as principais leis aprovadas que possibilitaram o progresso na luta pela 

igualdade, quais mudanças estas trouxeram para os dispositivos já existentes.  

Por fim, trata-se de pesquisa bibliográfica, da vertente jurídico-teórica, por 

basear-se nas definições e intepretações da legislação civil, realizada por meio do 

estudo quantitativo e descritivo dos materiais legislativos e bibliográficos, 

organizando e debatendo dados coletados em livros e artigos científicos. 

O capítulo primeiro inicia-se expressando que foi em meio a Revolução 

Industrial, ocorrida na Inglaterra no século XVIII, que surgiu a oportunidade das 
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mulheres se ocuparem nos cargos das novas empresas, os quais exigiam mão de 

obra menos especializada. É demonstrado que tal inclusão aflorou o senso crítico 

feminino, e as mulheres passaram a reconhecer sua exclusão social comparada aos 

homens. Dessa forma, a ambição pela liberdade gerou uma mobilização feminina 

que tinha como objetivo a expansão da conscientização e o planejamento em busca 

da conquista de igualdade. O movimento atingiu o Brasil no século XIX através de 

livros e periódicos traduzidos, o que inspirou progressivamente as brasileiras que 

começaram a produzir material próprio de informação e divulgar através dos 

telejornais. Nesse cenário foi elaborado, por uma comissão exclusivamente 

masculina, a primeira legislação civilista do Brasil, qual seja, o Código Civil de 1916. 

O ordenamento regularizou os costumes machistas e patriarcas da época, excluindo 

os direitos das mulheres no seu rol. 

O capítulo segundo faz uma análise dos dispositivos discriminatórios contidos 

no Código Civil de 1916 e esclarece qual era a real situação jurídica feminina do 

século XX, como preconceito foi positivado na legislação brasileira e como as lutas 

feministas conseguiram modificar lentamente parte do ordenamento. Aborda-se 

como feminismo ganhava popularidade gradual entre as mulheres, e movimentações 

em busca da ampliação de seus direitos começaram a ser realizadas. À vista disso, 

surgem as primeiras conquistas das mulheres, que se concretizaram com a 

regulamentação, primeiramente, da Lei no 4.121/62, conhecida como Estatuto da 

Mulher Casada, e posteriormente, a Lei no 6.515/77, ou Lei do Divórcio. Tais leis 

modificaram o Código Civil em benefício da mulher. Entretanto, como é 

demonstrado, as mudanças normativas não foram revolucionárias a ponto de cessar 

a desigualdade entre os gêneros, que só foram efetivamente atacadas com a 

promulgação da Constituição de 1988. 

Por último, o capítulo terceiro trata sobre as modificações trazidas pela 

Constituição de 1988, esclarecendo que foi após a criação da Constituição Federal 

que houve um desenvolvimento concreto e efetivo nos direitos das mulheres. A 

Carta Constitucional, criada por necessidade de adaptação constitucional às 

regulamentações da ONU e logo após um longo período de violações de direitos 

individuais, teve caráter progressista e inclusivo, criando um cenário favorável à 

inclusão das pautas feministas, o que motivou a luta das ativistas para 

materialização de seus direitos no ordenamento pátrio. No decorrer do capítulo, 
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trata-se sobre como as propostas foram recepcionadas com sucesso e as alterações 

foram significativas a ponto de desatualizar a estrutura patriarcal do Código Civil de 

1916, tornando-o incompatível com os princípios constitucionais e apontando para a 

necessidade da elaboração de uma nova codificação. Por fim, aborda-se a 

elaboração do Código Civil de 2002, o qual se alinhou aos novos princípios 

constitucionais e trouxe em seu rol, artigos sobre a igualdade de gênero jurisdicional. 

A legislação civil vem sendo atualizada constantemente, conforme os valores da 

sociedade se desenvolvem, sempre objetivando a prosperidade. 
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2. O INÍCIO E A EXPANSÃO DO PENSAMENTO FEMINISTA 

O padrão da submissão feminina é um fato existente desde os primórdios da 

sociedade, quando a relação de poder entre os humanos baseava-se na força 

física1. A partir desse pensamento, considerou-se que os homens eram 

responsáveis pelos proventos do lar e as mulheres pelo nascimento e criação dos 

filhos. Destarte, as desigualdades biológicas entre os sexos eram o suficiente para 

classificar a mulher como menos competente que o homem, uma vez que a rigidez 

era essencial para a realização do trabalho no campo, em tempos que a tecnologia 

não era existente. À vista disso, o empenho feminino perante a agricultura foi 

desprezado e ignorado2.  

Dessa forma, acreditava-se que as mulheres tinham funções menos 

relevantes do que as dos homens na sociedade, tornando-se assim a figura 

masculina superior3. Ou seja, subjugadas aos homens, as mulheres eram obrigadas 

a se confinar no meio familiar, o qual era interpretado como de natureza feminina, 

enquanto os homens atuavam como cidadãos libertos no meio social, sem 

obrigações diretas com o lar, a não ser o de provedor de suprimentos4. Tal prática 

era encarada como regra, a qual caso fosse infringida, haveria punições. Portanto, 

nesse ambiente, a figura feminina foi cada vez mais desvalorizada ao longo da 

história. 

  No entanto, a partir do século XVIII as mulheres começaram a ser envolvidas 

na sociedade externa ao lar, pois com a chegada da Revolução Industrial houve 

uma necessidade de ampliar a mão de obra nas fábricas têxteis, levando a inclusão 

destas pela primeira vez no ambiente social de trabalho.  Todavia, a inserção das 

mulheres no espaço laboral não significou a igualdade de tratamento entre os 

gêneros no mercado, tendo as mesmas que lidar com uma série de dificuldades5. A 

renda obtida pelas operárias era extremamente desqualificada em relação ao 

 
1 SAFIOTTI, Heleieth I. B. O poder do macho. São Paulo: Moderna, 1987. p. 12. 
2 Ibidem. p. 12. 
3 CASTRO, Carla Cristiane de; CASTRO, André Giovane de. Da imagem de submissão da mulher à 
formação de uma rede protetiva. Rio Grande do Sul. 2016. p. 1. Disponível em: 
<https://www.publicacoeseventos.unijui.edu.br/index.php/salaoconhecimento/article/view/7236/6002>. 
Acessado em: 18 de outubro de 2019. 
4 PEDRO, Claudia Bragança; GUEDES, Olegna de Souza. As conquistas do movimento feminista 
como expressão do protagonismo social das mulheres. Anais do I Simpósio sobre Estudos de Gênero 
e Políticas Públicas. Universidade Estadual de Londrina. 2010. p. 2. Disponível em: 
<http://www.uel.br/eventos/gpp/pages/arquivos/1.ClaudiaBraganca.pdf>. Acessado em: 19 de outubro 
de 2019. 
5 Ibidem. p. 581-582. 

https://www.publicacoeseventos.unijui.edu.br/index.php/salaoconhecimento/article/view/7236/6002
http://www.uel.br/eventos/gpp/pages/arquivos/1.ClaudiaBraganca.pdf
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mesmo cargo ocupado por um homem. Tal fato tinha como origem a tradição dos 

homens serem responsáveis pelo sustento da família6, e também no senso comum 

de que a capacidade intelectual feminina era inferior à masculina7.  

O papel da esposa no ambiente familiar nessa época foi de extrema 

relevância. Foi justamente esta quem manteve as famílias da zona urbana 

sustentadas durante as mudanças industriais. O salário do homem nas fábricas era 

baixo e foi necessária composição da renda por parte da mãe8. Porém, tal fato não 

significou um avanço na condição social da mulher.   

A participação feminina no processo industrial foi crucial para a construção de 

opiniões e senso crítico, que questionavam a estrutura da esfera privada, econômica 

e também relativa a direitos sociais9. Tal participação teve como consequência a 

concepção de igualdade entre os sexos no que tange a remuneração e as condições 

de trabalho e a necessidade de posicionamentos perante isso10. 

2.1 O papel da mulher na Revolução Industrial  

A Revolução Industrial causou, nos países ocidentais, uma vasta mudança 

econômica e social na população a partir do século XVIII11. O episódio qualificou-se 

por uma série transformações ocorridas pelas alterações dos processos de 

manufatura no século XVIII na Inglaterra12. Por conseguinte, o novo fenômeno 

abrangeu o uso de máquinas para produção, acarretando na operação de mão de 
 

6 RODRIGUES, Paulo Jorge; MILANI, Débora Raquel da Costa; CASTRO, Laura Laís de Oliveira; 
CELESTE FILHO, Macioniro. O trabalho feminino durante a revolução industrial. In: XII SEMANA A 
MULHER, 2015, Marilia/SP: UNESP, 2015. p. 11. Disponível em: < 
https://www.marilia.unesp.br/Home/Eventos/2015/xiisemanadamulher11189/o-trabalho-
feminino_paulo-jorge-rodrigues.pdf>. Acessado em: 19 de outubro de 2019. 
7 FERNANDES, Maria das Graças Melo. O corpo e a Construção das desigualdades de gênero pela 
ciência. Physis: Revista de saúde coletiva, vol. 19. Rio de Janeiro: 2009. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-73312009000400008>. Acessado: em 
20 de outubro de 2019. 
8 BOTTINI, Luciana Mamus. O trabalho da mulher durante a Revolução Industrial inglesa (1780 A 
1850). Os desafios da escola pública paranaense na perspectiva do professor PDE. vol. II. Paranavaí: 
2013. p. 11. Disponível em 
<http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_fafi
pa_hist_pdp_lucia_mamus_bottini.pdf>. Acessado em: 20 de outubro de 2019.  
9 RODRIGUES, Paulo Jorge; et. al. Op. Cit. p. 11 
10 Ibidem. p. 11  
11 CAVALCANTE, Zedequias Vieira; DA SILVA, Mauro Luis Siqueira. A importância da Revolução 
Industrial no mundo da tecnologia. VII EPCC Encontro Internacional de Produção Científica. 
Unicesumar. Maringá. 2011. p. 1-2. Disponível em: <https://www.unicesumar.edu.br/epcc-2011/wp-
content/uploads/sites/86/2016/07/zedequias_vieira_cavalcante2.pdf>. Acessado em: 20 de outubro de 
2019. 
12 HOBSBAWM, Eric John Ernest. Da Revolução Industrial inglesa ao imperialismo. Rio de Janeiro: 
Forense Universitária, 2000. p. 75-76.  

https://www.marilia.unesp.br/Home/Eventos/2015/xiisemanadamulher11189/o-trabalho-feminino_paulo-jorge-rodrigues.pdf
https://www.marilia.unesp.br/Home/Eventos/2015/xiisemanadamulher11189/o-trabalho-feminino_paulo-jorge-rodrigues.pdf
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-73312009000400008
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_fafipa_hist_pdp_lucia_mamus_bottini.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_fafipa_hist_pdp_lucia_mamus_bottini.pdf
https://www.unicesumar.edu.br/epcc-2011/wp-content/uploads/sites/86/2016/07/zedequias_vieira_cavalcante2.pdf
https://www.unicesumar.edu.br/epcc-2011/wp-content/uploads/sites/86/2016/07/zedequias_vieira_cavalcante2.pdf
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obra assalariada e menos especializada13. Devido a esse motivo, foi facilitada a 

contratação de uma pluralidade de operários, incluindo as mulheres e crianças, que 

antes ficavam alojadas no lar. 

Anteriormente, a subsistência era realizada pelo método do “campesinato”, o 

qual mantinha a produção de alimentos em pequenos terrenos individuais no 

campo14. A família cuidava e cultivava em conjunto seu mantimento e comercializava 

os remanescentes para a aquisição de reservas de capital em hipóteses de 

dificuldade15. Com as inovações tecnológicas, esse sistema foi rapidamente alterado 

pela agricultura mecanizada, que dominou os maiores lotes rurais. Por 

consequência, exigiu-se cada vez menos a utilização da mão de obra humana, 

causando uma vasta onda de desemprego e uma intensa urbanização16. 

Assim sendo, o novo modo de produção criou inúmeras oportunidades de 

trabalho para as mulheres, as quais começaram a atuar em indústrias como 

operárias, secretárias e em outros serviços de apoio às fabricas e às necessidades 

emergentes17. Em 1830, os operários nas indústrias têxteis inglesas somavam 

191.671 pessoas, sendo 102.812 mulheres e 88.859 homens18. Portanto, já em 

1838, as mulheres e as crianças totalizavam 77% dos operários19. 

Os dados estatísticos mostram que a mão de obra nas indústrias daquela 

época era predominantemente feminina.  No entanto, o preconceito dentro do 

ambiente de trabalho era muito recorrente, devido aos costumes conservadores 

vigentes na época em que o ato de trabalhar era uma conduta naturalmente 

masculina20. As empregadas eram tratadas pelos seus supervisores como dóceis, 

manipuláveis e obedientes dentro do expediente, além de terem fraca organização 

sindical, o que estimulava a discriminação entre os gêneros 21. 

 
13 RODRIGUES, Paulo Jorge; et. al. Op. Cit., p. 2. 
14 MARX, Karl. O Capital: Livro 1 – O processo de produção do capital. (Vol. 1). Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 1988. p. 832-833. 
15 Ibidem. p. 832-833. 
16 RODRIGUES, Paulo Jorge; et. al. Op. Cit., p. 2 
17 PROBST, Elisiana Renata. A evolução da mulher no mercado de trabalho. Instituto Catarinense de 
Pós Graduação. Santa Catarina. Disponível em: <http://www.mobilizadores.org.br/wp-
content/uploads/2014/05/artigo_jan_gen_a_evolucao_da_mulher_no_mercado_de_trabalho.pdf>. 
Acesso em 22 out. 2019. p. 2. 
18 THOMPSON E. P. A formação da classe operária inglesa. vol. II. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987. 
p. 170. 
19 HOBSBAWM, Eric John Ernest. Op Cit. p. 90. 
20 PERROT, Michelle. As mulheres ou o silêncio da história. Bauru: EDUSC, 2005. p. 223-225.   
21 Ibidem. p. 223-225.  
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No entanto, o fato da mulher ter se inserido no ambiente de trabalho não 

significou que a mesma foi exonerada das atividades domésticas. Pelo contrário, as 

operárias haveriam de arcar com as obrigações do emprego, recebendo como 

salário um valor desqualificado e insignificante em comparação com o período 

laboral masculino, simultaneamente com os afazeres da casa e o cuidado com os 

filhos22. Dessa forma, estabeleceu-se uma dupla jornada às trabalhadoras, de 

maneira oposta à luta que tendia a igualdade do gênero no ambiente de trabalho e a 

divisão de tarefas domésticas 23.  

A dupla jornada de trabalho da esposa era essencial para o sustento da 

família, pois uma vez que o salário dos homens nas fábricas era baixo, a matriarca 

era obrigada a se inserir no mercado24. Todavia, esse acréscimo na renda familiar 

decorrente dos proveitos vindos do trabalho feminino não implicou maior respeito do 

homem pela companheira dentro do lar, continuando essa a ser completamente 

submissa ao seu cônjuge e a responsável exclusiva pelo cuidado da casa25. Ou seja, 

mesmo com os avanços na inserção da mulher nos meios sociais de trabalho, não 

houve mudanças significativas na forma em que a mesma era tratada perante aos 

homens. 

Ainda assim, avançado o limite privado e ultrapassando a barreira 

masculinizada do mercado de trabalho, o contexto permitiu a criação de um 

ambiente favorável ao pensamento de libertação das mulheres. Foram despertadas 

novas concepções  de autonomia e de afirmação individual advindas do salário 

conquistado fora de casa, que mesmo sendo pouco, era revolucionário, posto que 

antes era monopolizado pelos homens. Consequentemente, questionamentos como 

a falta de igualdade salarial, diferenças de direitos entre os sexos e o preconceito 

existente começaram a ser recorrentes nas vidas femininas e a indignação com a 

situação e a falta de voz tornou-se um incomodo. Essa inquietação instaurou um 

senso crítico e um desejo de mudança nas mulheres que se encontravam 

subordinadas, que aclamavam por liberdade 26. 

 
22 BOTTINI, Luciana Mamus. Op. Cit. p. 3. 
23 Ibidem. p. 3. 
24 Ibidem. p. 13 
25 RAGO, Margareth. Op. Cit. p. 581-582.  
26 OLIVEIRA, Laís Paula Rodrigues de. CASSAB, Latif Antônia. O movimento feminista: Algumas 
considerações bibliográficas. Anais do III Simpósio Gênero e Políticas Públicas. Universidade 
Estadual de Londrina, 2014. p. 3. Disponível em: 
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A Revolução Industrial, portanto, propiciou um êxodo rural e uma urbanização 

crescente, acarretando na inserção da mulher no mercado de trabalho, colocando 

um fim no seu isolamento doméstico e a dando um papel inusitado na sociedade: a 

de trabalhadora assalariada. Tal fato provocou uma onda de questionamentos 

relacionados às diferenças entre os direitos dos homens e das mulheres, fazendo-as 

perceber a exploração e a opressão em que viviam. Essa circunstância ocasionou 

na Europa o início do movimento feminista no século XVIII, sendo consolidado no 

século XIX pelo mundo todo. 

2.2 A influência da Revolução Industrial para o feminismo no Brasil 

No Brasil, a Revolução Industrial teve influência a partir do século XIX, 

quando foram estabelecidas indústrias têxteis e alimentícias27. Já no ano de 1894, o 

número de operárias mulheres na cidade de São Paulo totalizava 67,62%28. No 

entanto, o alto número de mão de obra feminina não indica que estas eram a 

prioridade de contratação. Com o avançar das tecnologias fabris, as mulheres eram 

as primeiras a serem expulsas do trabalho, de forma que em 1901 representavam 

49,95%29.  

Nesse cenário, as manifestações tencionadas à liberdade feminina já tinham 

conquistado espaço no ocidente, como exemplo a luta pelo direito à cidadania e pelo 

sufrágio universal. À vista disso, o movimento feminista contagiou as mulheres e se 

propagou mundialmente, atingindo o Brasil na metade do século XIX30.  

Com a chegada dos efeitos da Revolução Industrial e a simultânea expansão 

do pensamento feminista, foi inevitável o questionamento das brasileiras sobre o 

sistema cultural e o padrão comportamental de uma mulher perante o homem. 

A difusão deste pensamento no Brasil se deu principalmente através da área 

jornalística, a qual era responsável pela disseminação de quase toda a informação 

 
<http://www.uel.br/eventos/gpp/pages/arquivos/GT10_La%C3%ADs%20Paula%20Rodrigues%20de%
20Oliveira%20e%20Latif%20Cassab.pdf>. Acessado em: 22 de outubro de 2019. 
27 RAGO, Margareth. Op. Cit. p. 581-582. 
28 Ibidem. p. 581-582. 
29 Ibidem. p. 581-582. 
30 BANDEIRA, Lourdes. DE MELO, Hildete Pereira. Tempos e Memórias: Movimento feminista no 
brasil. Brasília/DF: Secretaria de Políticas para as Mulheres, 2010. p. 10-11. Disponível em: 
<http://www.mulheres.ba.gov.br/arquivos/File/Publicacoes/TemposeMemorias_MovimentoFeministan
oBrasil_2010.pdf>. Acessado em: 22 de outubro de 2019. 

http://www.uel.br/eventos/gpp/pages/arquivos/GT10_La%C3%ADs%20Paula%20Rodrigues%20de%20Oliveira%20e%20Latif%20Cassab.pdf
http://www.uel.br/eventos/gpp/pages/arquivos/GT10_La%C3%ADs%20Paula%20Rodrigues%20de%20Oliveira%20e%20Latif%20Cassab.pdf
http://www.mulheres.ba.gov.br/arquivos/File/Publicacoes/TemposeMemorias_MovimentoFeministanoBrasil_2010.pdf
http://www.mulheres.ba.gov.br/arquivos/File/Publicacoes/TemposeMemorias_MovimentoFeministanoBrasil_2010.pdf
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na época31. Os jornais eram altamente comercializados, pois traziam como conteúdo 

maior variedade de informação comparado a um livro, e continham um caráter de 

leitura coletiva e popularizada, sendo fácil de ser encontrado e, em razão disso, se 

tornou o principal formador de opinião do brasileiro32. 

Não obstante, a mulher passou a ser inserida no ambiente jornalístico e 

consequentemente ser introduzida nos debates políticos recorrentes no meio. Além 

de começarem a ser criadoras de opinião, passaram a propagá-la através de 

colunas de jornais, tendo como tópico a discussão sobre as situações repressoras 

que presenciavam e a indignação pela falta de direitos em comparação ao homem33. 

Isto posto, as publicações se tornaram fundamentais meios de comunicação e trocas 

de ideias entre a população feminina, construindo perspectivas sobre si mesmas e 

debatendo a situação em que viviam34. 

As primeiras pautas a serem tratadas nos periódicos foram o sufrágio35, que 

consiste na permissão da mulher de votar e ser votada, e a educação feminina36. 

Porém, a causa abolicionista e a legalização do divórcio também tomaram espaço 

nas colunas em forma de manifestação e a fim de originar associações entre 

mulheres37. 

Os livros também foram importantes para a propagação do pensamento 

feminista. Traduções de obras pioneiras como “A vindication of the Rights of Women 

(1832)” de Mary Wollstonecraft por Nísia Floresta Brasileira Augusta, possibilitaram o 

maior entendimento sobre o assunto e a relação do tema com mulheres 

estrangeiras. Os livros “Conselhos à Minha Filha (1842)”, “Opúsculo Humanitário 

(1853)” e “A Mulher (1856)” também escritos por Nísia Floresta representam a 

 
31 MOURA, Nayara Aparecida. A primeira onda do feminismo no brasil: uma análise a partir do jornal 
“A Família” do século XIX (1888-1894). Praça: Revista Discente da Pós-Graduação em Sociologia da 
UFPE, Recife, v. 2, n. 2, 2018, p. 63. Disponível em: 
<https://periodicos.ufpe.br/revistas/praca/article/view/241600/32722>. Acessado em: 19 de outubro de 
2019. 
32 Ibidem, p. 63. 
33 GOMES, Gisele Ambrósio. Entre o público e o privado: a construção do feminino no Brasil dos 
oitocentos, 1827-1846. Juiz de Fora. 2009. 140f. Dissertação (Mestrado em História) – Instituto De 
Ciências Humanas, Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais. p. 23-24. Disponível em: < 
http://repositorio.ufjf.br:8080/jspui/handle/ufjf/3539>. Acessado em: 28 de outubro de 2019. 
34 MOURA, Nayara Aparecida. Op. Cit. p. 74. 
35 Ibidem. p. 69. 
36 SANTOS, Luiza Chaves. Sufrágio feminino e democracia no Brasil. Rio de Janeiro. 2017. 80 p. 
Monografia de final de curso. Departamento de Direito da Pontifícia Universidade Católica do Rio de 
Janeiro – PUC-Rio. p. 46. Disponível em: <https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/33232/33232.PDF>. 
Acessado em: 19 de outubro de 2019. 
37 ALVES, Branca Moreira. Ideologia e feminismo: a luta da mulher pelo voto no Brasil. Petrópolis: 
Vozes, 1980. p. 87. 

https://periodicos.ufpe.br/revistas/praca/article/view/241600/32722
http://repositorio.ufjf.br:8080/jspui/handle/ufjf/3539
https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/33232/33232.PDF
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conscientização feminina sobre o preconceito e o machismo que sofriam na 

sociedade38.  

A autora supracitada foi uma relevante defensora do direito da mulher à 

educação, sendo responsável pela instituição e coordenação de escolas 

exclusivamente femininas39. Em seu plano de trabalho, Nísia Floresta refletia 

intensamente a relação entre a incivilidade que a menina era criada e a postura da 

mulher perante o homem no ambiente familiar40. 

A reunião de operárias em espaços como a União das Costureiras, 

Chapeleiras e Classes Anexas debatia a igualdade remuneratória e de tempo de 

expediente41, sendo uma forma paralela de militância além do elementar jornal. As 

primeiras feministas dessa época, nas palavras de June Hahner: 

Tentaram incitar mudanças no status econômico, social e legal das 
mulheres no Brasil. Confiantes no progresso, buscaram inspiração e 
promessas de sucessos futuros nas realizações de mulheres em 
outros países. Bastante conscientes da oposição masculina, e da 
indiferença feminina, e da aceitação limitada de suas próprias ideias, 
essas mulheres corajosas se mantiveram convencidas da 
importância de sua causa e de seu sucesso futuro42. 
 

É relevante citar que o periódico “A Família”, de Josephina Álvares de 

Azevedo teve grande influência na conscientização feminista no final do século XIX. 

O jornal pautava sobre costumes e tradições que existiam e reprimiam a mulher no 

espaço privado. Ademais, arrolou as lutas e conquistas em suas folhas, sendo 

possível fazer a interpretação do avanço no pensamento através do acesso à 

informação e as consequentes vitórias ao longo do tempo43. 

A inserção social das brasileiras, portanto, viabilizou a circulação de material 

jornalístico conscientizado e crítico. Tal fato possibilitou a propagação do 

pensamento feminista no Brasil e as seguintes lutas em prol dos direitos de 

liberdade das mulheres.  

 
38 COSTA, Ana Alice de Alcântara; SARDENBERG, Cecília Maria B. 2008. O feminismo no Brasil: 
reflexões teóricas e perspectivas. Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre a mulher. Universidade 
Federal da Bahia. Salvador: Fast Design - Prog. Visual Editora e Gráfica Rápida LTDA, 2008. p. 32. 
Disponível em: <http://www.neim.ufba.br/site/arquivos/file/feminismovinteanos.pdf>. Acessado em: 18 
de outubro de 2019. 
39 ALVES, Branca Moreira.  Op. Cit. p. 89. 
40 Ibidem. p. 88-89. 
41 PINTO, Celi Regina Jardim. Uma História do Feminismo no Brasil. São Paulo: Fundação Perseu 
Abramo, 2003. p. 49-52. 
42 HAHNER, Jane E. A Mulher Brasileira e suas Lutas Sociais e Políticas: 1850 1937. São Paulo: 
Brasiliense, 1981. p. 25. 
43 MOURA, Nayara Aparecida. Op. Cit. p. 82. 

http://www.neim.ufba.br/site/arquivos/file/feminismovinteanos.pdf
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2.3 O movimento feminista e o Código Civil de 1916 

Desde o século XVII, as Ordenações Filipinas vigoravam como lei no Brasil e 

tais normas editadas em Portugal não tinham organização e nem conexão entre si, 

sendo apenas um agrupamento de leis44. Portanto, era necessária a criação de uma 

legislação civil que transmitisse segurança jurídica aos cidadãos e que fosse 

exclusivamente brasileira45. O regulamento só foi substituído em 1917 com a criação 

do primeiro Código Civil Brasileiro46. A legislação teve um longo processo de 

produção, sendo iniciado em 1855 e somente publicado em 191647.  

O Código Civil foi delegado pelo governo republicano ao jurista Clóvis 

Bevilaqua e tinha como intenção distanciar a ideia do homem monárquico e 

ascender o homem republicano. Dessa forma, o código se iniciaria com a Lei de 

Introdução às normas do Direito brasileiro – LINDB e teria 1.807 artigos48. Porém, o 

lento período de criação do ordenamento não se limitou a complexidade de 

elaboração dos artigos, mas também às discussões que foram geradas entre o autor 

e o jurista Rui Barbosa em relação a escrita e a formatação do código, o que 

postergou em 17 anos a sua publicação49. 

O processo de elaboração da Legislação Civil contou com a designação de 

uma comissão revisora responsável por emitir pareceres para a construção do texto 

final, a qual foi composta inteiramente por homens50. A ausência da representação 

feminina na comissão resultou na predominância do pensamento conservador e 

 
44 VIEIRA, Hugo Otávio Tavares. As Ordenações das Filipinas: o DNA do Brasil. Revista dos 
Tribunais, vol. 958. São Paulo: 2015. p. 1. Disponível em: 
<http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/documentacao_e_divulgacao/doc_biblioteca/bibli_servicos
_produtos/bibli_boletim/bibli_bol_2006/RTrib_n.958.12.PDF>. Acessado em: 18 de outubro de 2019. 
45 FONSECA, Ricardo Marcelo. A cultura jurídica brasileira e a questão da codificação civil no século 
XIX. Revista da Faculdade de Direito UFPR. Curitiba: 2006. p. 551 Disponível em: 
<https://revistas.ufpr.br/direito/article/view/9415/6507>. Acesso em: 24 out. 2019. 
46 VIEIRA, Hugo Otávio Tavares. Op. Cit. p. 1.  
47 CASTRO, Flávia Lages de. História do Direito Geral e Brasil. 6ª ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen 
Juris, 2008. p.434-437. 
48 AIRES, Kássio Henrique dos Santos. A mulher e o ordenamento jurídico: uma análise do 
tratamento do gênero pela legislação civil brasileira. Disponível em: 
<https://ambitojuridico.com.br/cadernos/direito-civil/a-mulher-e-o-ordenamento-juridico-uma-analise-
do-tratamento-de-genero-pela-legislacao-civil-brasileira/>. Acesso em 24 de out. 2019. 
49 LEAL, Adisson; BORGES, João Paulo. O código Civil de 1916: Tão liberal quanto era lhe permitido 
ser. Revista Brasileira de História do Direito, v. 3, n. 1. Brasília: 2017. p. 21. Disponível em: < 
https://www.researchgate.net/publication/322795730_O_CODIGO_CIVIL_DE_1916_TAO_LIBERAL_
QUANTO_LHE_ERA_PERMITIDO_SER>. Acessado em: 29 de outubro de 2019. 
50 SALGADO, Gisele Mascareli. Discussões legislativas do Código Civil de 1916: uma revisão 
historiográfica. Disponível em: <https://ambitojuridico.com.br/cadernos/direito-civil/discussoes-
legislativas-do-codigo-civil-de-1916-uma-revisao-historiografica/>. Acesso em 24 de out. 2019. 

http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/documentacao_e_divulgacao/doc_biblioteca/bibli_servicos_produtos/bibli_boletim/bibli_bol_2006/RTrib_n.958.12.PDF
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/documentacao_e_divulgacao/doc_biblioteca/bibli_servicos_produtos/bibli_boletim/bibli_bol_2006/RTrib_n.958.12.PDF
https://revistas.ufpr.br/direito/article/view/9415/6507
https://ambitojuridico.com.br/cadernos/direito-civil/a-mulher-e-o-ordenamento-juridico-uma-analise-do-tratamento-de-genero-pela-legislacao-civil-brasileira/
https://ambitojuridico.com.br/cadernos/direito-civil/a-mulher-e-o-ordenamento-juridico-uma-analise-do-tratamento-de-genero-pela-legislacao-civil-brasileira/
https://www.researchgate.net/publication/322795730_O_CODIGO_CIVIL_DE_1916_TAO_LIBERAL_QUANTO_LHE_ERA_PERMITIDO_SER
https://www.researchgate.net/publication/322795730_O_CODIGO_CIVIL_DE_1916_TAO_LIBERAL_QUANTO_LHE_ERA_PERMITIDO_SER
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machista no rol final dos artigos, restringindo os direitos às mulheres e 

materializando a desigualdade de gênero em diversos aspectos. No entanto, deve-

se considerar o contexto histórico em que a legislação foi produzida.  

Anteriormente, as mulheres eram julgadas como influenciáveis, de modo que 

não seriam capazes de ter autonomia na opinião política, sendo facilmente 

manipuladas pelos patrões, maridos ou pais51. Ademais, também existia o 

argumento de que a moral era uma característica típica feminina, sendo elas as 

“guardiãs da moral” e cabendo-as unicamente a dedicação ao lar e aos filhos, uma 

vez que qualquer dispersão denigriria sua moral, e as atividades externas que 

envolviam inteligência e vida social seriam naturalmente masculinas52. Em razão 

disso, estas foram deduzidas como incompatíveis com a vida política e 

consequentemente afastadas de participar das decisões administrativas, inclusive 

votar53.  

Nesse sentido, o movimento sufragista, o qual consiste no direito feminino de 

se posicionar perante as decisões da vida pública, teve ascensão no Brasil no início 

do século XX, comandado pela bióloga e ativista da política brasileira Bertha Lutz54, 

e foi decisivo na formação desse processo histórico. A luta partia do ponto de que a 

igualdade de direitos entre os gêneros só seria alcançada se houvesse 

representatividade feminina no âmbito político55. No entanto, essa conquista 

feminista se concretizou somente no ano de 1932, pelo Código Eleitoral de 1932 e 

pela Constituição de 193456.  

Isto posto, é evidente que as mulheres não foram inclusas no processo de 

composição do Código Civil de 1916 devido ao lapso temporal entre a publicação e 

a conquista do sufrágio. Ademais, o êxito da inclusão feminina só fez efeito ao 

 
51 CHAIA, Vera. A longa conquista do voto na história política brasileira. PUCSP. São Paulo: 2012. p. 
2. Disponível em: <http://www4.pucsp.br/fundasp/textos/downloads/O_voto_no_Brasil.pdf>. Acesso 
em: 24 out. 2019. 
52 VÁZQUEZ, María Laura Osta. Discussões feministas no século XIX. Revista NUPEM, v.6, n.11. 
Campo Mourão: 2014. pp. 28 e 29. Disponível em: 
<http://www.fecilcam.br/revista/index.php/nupem/article/viewFile/547/324>. Acessado em: 19 de 
outubro de 2019. 
53 Ibidem. p. 2. 
54 SANTOS, Luiza Chaves. Op Cit. p. 52. 
55 Ibidem. p. 53. 
56 HANSEL, Tiago Fernando. Da luta pelo sufrágio à presidência do Brasil: descrição do 
empoderamento feminino na política brasileira. Unioeste. Revista Alamedas, Vol. 5, n 1. Toledo: 
2017.  p. 4. Disponível em: < 
http://bibliotecadigital.tse.jus.br/xmlui/bitstream/handle/bdtse/4840/2017_hansel_sufragio_presidencia
_brasil.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acessado em: 28 de outubro de 2019. 

http://www4.pucsp.br/fundasp/textos/downloads/O_voto_no_Brasil.pdf
http://www.fecilcam.br/revista/index.php/nupem/article/viewFile/547/324
http://bibliotecadigital.tse.jus.br/xmlui/bitstream/handle/bdtse/4840/2017_hansel_sufragio_presidencia_brasil.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://bibliotecadigital.tse.jus.br/xmlui/bitstream/handle/bdtse/4840/2017_hansel_sufragio_presidencia_brasil.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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decorrer do tempo, sendo Alzia Soriano de Souza eleita a primeira prefeita do Brasil 

somente em 1929 no Rio Grande do Norte, e Carlota de Queirós a primeira 

deputada federal em 193357.  

Destarte, o código representava as convicções preponderantes do fim do 

século XIX, no cenário de uma sociedade colonial e conservadora. É possível o 

classificar como um código “oitocentista”, mesmo com sua criação no século XX58. 

Dessa forma, era manifesta a desigualdade de direitos entre os gêneros no novo 

texto normativo, uma vez que redigido somente por homens em uma sociedade 

patriarcal, conservadora, machista e repleta de preconceitos. Nas palavras de 

Francisco Amaral: 

 
na parte do direito de família, sancionava o patriarcalismo doméstico 
da sociedade que o gerou, traduzindo no absolutismo do poder 
marital no pátrio poder. […] O Código Civil brasileiro era, assim, 
produto da sua época e das forças sociais imperantes no meio em 
que surgiu. Feito por homens identificados com ideologia dominante 
traduzia o sistema normativo de um regime capitalista colonial.59 
 

É evidente, portanto, que a inexistência da representação feminina no 

momento da elaboração do Código Civil de 1916 causou muita desvantagem para 

as mulheres ao longo de sua vigência, dificultando o caminho para a igualdade de 

gênero. 

 

 

 

 
57 NOREMBERG, Alessandra. ANTONELLO, Isabelle Pinto. A trajetória feminina na política Brasileira. 
XII Seminário Nacional Demandas Sociais e Políticas Públicas na Sociedade Contemporânea. Santa 
Cruz do Sul: 2016. p. 12. Disponível em: 
<https://online.unisc.br/acadnet/anais/index.php/snpp/article/viewFile/14579/3279>. Acessado em: 19 
de outubro de 2019 
58 LÔBO, Paulo. Princípios sociais dos contratos do CDC. Revista Jurídica da Unirondon – nº 3/2002.  
59 AMARAL, Francisco. Direito Civil: Introdução.10ª edição. São Paulo: Saraiva Educação. 2018. p. 
127-128. 

https://online.unisc.br/acadnet/anais/index.php/snpp/article/viewFile/14579/3279


 

23 
  

3. OS PRIMEIROS DISPOSITIVOS RELACIONADOS AOS DIREITOS DA 

MULHER 

3.1. O patriarcalismo e a relativização dos direitos da mulher no Código Civil 

de 1916 

Diante dos costumes vigentes no século XIX no Brasil e da comissão 

responsável pela criação do Código Civil no ano de 1899, era inevitável que o 

dispositivo retratasse a característica sociedade tradicionalista e patriarcal da época. 

O legislador se preocupou somente em legitimar a hegemonia masculina, 

transformou a suposta vantagem física em lei, e demandou-o indiscutivelmente a 

chefia familiar, reduzindo os outros membros da família aos seus meros 

subalternos60.  

Dessa forma, a mulher foi integralmente desvalida perante a nova 

regulamentação, a qual trouxe desproporcionalidade completa de direitos e 

obrigações entre os gêneros. Tal desamparo feminino foi dado de forma tão 

rigorosa, que o Art. 6º da nova compilação61 trouxe em seu rol que ao conceber o 

matrimônio, a companheira desapossava-se de sua íntegra capacidade e 

transformava-se em relativamente capaz ao lado de silvícolas, pródigos e 

menores62.  

À vista disso, a concepção de subordinação e dependência da mulher em 

face do homem transformou-se além de prevalecente nos costumes, ordem 

normativa, e a autonomia feminina se tornou não só inexistente perante a sociedade 

como também no ambiente familiar. Ficou concretamente estipulada a função de 

cada cônjuge dentro da relação marital, qual seja: a do marido como mantedor do lar 

e da esposa como a cuidadora das laborações domésticas63. Tais incumbências 

 
60 DIAS, Maria Berenice. A mulher no Código Civil. Porto Alegre: 31 de out. de 2010. Disponível em: 
<http://www.mariaberenice.com.br/manager/arq/(cod2_726)18__a_mulher_no_codigo_civil.pdf>. 
Acesso em 27 de janeiro de 2020. p. 1. 
61 Art. 6º São incapazes, relativamente a certos atos, ou à maneira de os exercer: I - os maiores de 16 
(dezesseis) e os menores de 21 (vinte e um) anos. II - As mulheres casadas, enquanto subsistir a 
sociedade conjugal. III - os pródigos. IV - os silvícolas. 
62 DIAS, Maria Berenice. Op. Cit. p. 1. 
63 CANEZIN, Claudete Carvalho. A mulher e o casamento: Da submissão à emancipação. Revista 
Jurídica Cesumar – v.4, n. 1 – 2004. Disponível em: 
<https://periodicos.unicesumar.edu.br/index.php/revjuridica/article/view/368>. Acessado em: 27 de 
janeiro de 2020.  p. 151. 

http://www.mariaberenice.com.br/manager/arq/(cod2_726)18__a_mulher_no_codigo_civil.pdf
https://periodicos.unicesumar.edu.br/index.php/revjuridica/article/view/368
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foram expressamente elencadas no rol dos artigos 233 a 239 no que tange ao 

primeiro e nos artigos 240 a 255 em relação à segunda64. 

São diversos os dispositivos que evidenciam a diferença de tratamento legal 

entre os gêneros no Código Civil de 1916. A discriminação feminina se dá desde a 

forma mais simplificada até a mais punitiva no rol dos artigos, tendo como exemplo 

da primeira o uso da palavra “homem” para expressar a sociedade em geral já nos 

artigos 2º e 4º, em que dizem respectivamente que “todo homem é capaz de direitos 

e obrigações na ordem civil” e “a personalidade civil do homem começa do 

nascimento com vida”65. A caracterização de “pessoa” como “homem” é uma 

especificação velada do machismo, em que o homem é posto como o ser 

predominante e único na civilização, uma vez que o termo foi criado especificamente 

para a diferenciação dos sexos. Nesse caso, nunca existiria a hipótese da 

nomenclatura “mulher” para a mesma situação, o que demonstra o preconceito da 

expressão. Dessa forma, os dispositivos podem trazer diferenciadas interpretações, 

visto que a palavra tem sentido amplo e não especifica claramente que a regra 

também se dá para mulheres.  

Um dos dispositivos em que se manifestava a discriminação de gênero era o 

artigo 233 do Código Civil de 191666. O regimento trazia em seu rol a regra da 

exclusividade da chefia da sociedade conjugal67. Era expresso que o marido era 

autoridade absoluta dentro do vínculo nupcial, cabendo somente a este o controle 

familiar (caput), a representação da família (inciso I), a administração dos bens 

comuns e particulares da mulher (inciso II) e a fixação do domicílio familiar (inciso 

 
64 DIAS, Maria Berenice. Op. Cit. p. 3. 
65 MATOS, Maureen Lessa; GITAHY, Raquel Rosan Christino. A Evolução dos Direitos da Mulher. 
Colloquium Humanarum, v. 4, n.1, Jun. 2007, p. 87. Disponível em: 
<http://revistas.unoeste.br/index.php/ch/article/viewFile/223/606>. Acessado em: 19 de outubro de 
2019. 
66 Art. 233. O marido é o chefe da sociedade conjugal, função que exerce com a colaboração da 
mulher, no interesse comum do casal e dos filhos. Compete-lhe: I – a representação legal da família; 
II – a administração dos bens comuns e dos particulares da mulher que ao marido incumbir 
administrar, em virtude do regime matrimonial adotado, ou de pacto antenupcial. III – o direito de fixar 
o domicílio da família, ressalvada a possibilidade de recorrer a mulher ao juiz, no caso de deliberação 
que a prejudique. 
67 PENA, Conceição Aparecida Mousnier Teixeira de Guimarães. A Desigualdade de Gênero. 
Tratamento Legislativo. Revista da EMERJ, v. 11, nº 43. Rio de Janeiro, 2008. p. 65. Disponível em: 
<https://www.emerj.tjrj.jus.br/revistaemerj_online/edicoes/revista43/Revista43_63.pdf>. Acessado em: 
19 de outubro de 2020. 

https://www.emerj.tjrj.jus.br/revistaemerj_online/edicoes/revista43/Revista43_63.pdf
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III). Tal disposição era acrescentada por força do artigo 38068, o qual dispunha em 

seu rol que o pátrio poder era realizado pelo marido, e à mulher competia somente o 

auxílio enquanto presente o pai. Ou seja, à esposa era concedida secundariamente, 

apenas na ausência ou vedação paterna69. O argumento considerado para tal 

monopólio baseava-se na delimitação da mulher casada como relativamente 

capaz70. Porém, tal justificativa era controversa, uma vez que a esposa era 

caracterizada dessa forma após o contrato matrimonial, sendo a solteira maior de 

idade ainda absolutamente capaz71.  

O inciso IV do artigo supracitado72, o qual determinava ao cônjuge varão a 

mantença da família, combinado com o artigo 242, inciso VII do mesmo 

regulamento73, estabelecia a obrigação da mulher de obter permissão do marido 

para exercer atividade laboral fora do lar conjugal74. Tal paradoxo era fundamentado 

de modo que o trabalho feminino poderia intervir de forma negativa na condução do 

lar, prejudicando a boa performance materna e ocasionando na necessidade da 

aprovação do líder no que se refere a utilidade profissional externa da esposa75. 

Nesse meio, é consumado que a mulher não tinha autonomia para realizar nenhum 

ato por si própria. Além do mais, esta não tinha o direito de discordar das decisões 

tomadas pelo seu mandante, sendo a vontade deste indiscutível e irreversível por 

lei, disposto no artigo 18676 do compilado. Ainda nesse contexto, a companheira 

deveria dispor todo seu patrimônio conquistado através do seu trabalho para seu 

marido, conforme o artigo 24677, o que é completamente injusto pois tal patrimônio 

seria o único que esta poderia obter paralelamente ao seu marido.  

No entanto, a subordinação da mulher no que tange à permissão do homem 

para seus atos continua nos incisos seguintes do artigo 242 do Código Civil de 1916. 

 
68 Art. 380. Durante o casamento compete o pátrio poder aos pais, exercendo-o o marido com a 
colaboração da mulher. Na falta ou impedimento de um dos progenitores passará o outro a exercê-lo 
com exclusividade. 
69 MATOS, Maureen Lessa; et. al. Op. Cit. p. 80. 
70 PENA, Conceição Aparecida Mousnier Teixeira de Guimarães.Op. Cit. p. 65. 
71 Ibidem. p. 65 
72 Art. 233. IV – prover a manutenção da família, guardadas as disposições dos artigos 275 e 277. 
73 Art. 242. A mulher não pode, sem autorização do marido: VII - Exercer a profissão. 
74 PENA, Conceição Aparecida Mousnier Teixeira de Guimarães.Op. Cit. p. 66. 
75 Ibidem. p. 66 
76  Art. 186. Discordando eles entre si, prevalecerá a vontade paterna, ou, sendo separado o casal por 
desquite, ou anulação do casamento, a vontade do cônjuge, com quem estiverem os filhos. 
77 Art. 246. A mulher que exercer profissão lucrativa, terá direito de praticar todos os atos inerentes ao 
seu exercício e à sua defesa, bem como a dispor livremente do produto do seu trabalho. 
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Os incisos IV e V78 designam a proibição do cônjuge virago à aceitação de herança 

ou legado, tampouco o exercício de qualquer múnus público, bem como tutela e 

curatela. Na visão do legislador, as obrigações geradas à esposa pela execução do 

múnus público também resultariam no descompromisso da mesma perante o lar, 

cabendo então somente ao varão o exercício de tal, e caso contrário, a sua 

anuência79. Conseguinte, o inciso VI80 também veda a mulher casada, sem a 

permissão do marido, litigar em juízo civil ou comercial, salvo nos casos dispostos 

nos artigos 248 e 251 do mesmo Código, os quais dispõem sobre as únicas 

hipóteses de atuação autônoma da mesma. 

A redação do artigo 21881, combinado com o artigo 219, inciso IV do Código 

Civil de 191682 certificava que estaria permitida ao homem a anulação do casamento 

caso tomasse conhecimento, após a celebração, que a esposa havia sido 

“deflorada” anteriormente. Tal circunstância se enquadraria no caso de erro 

essencial quanto à pessoa do outro. Em outras palavras, a mulher que não 

certificasse sua castidade no momento da celebração, isto é, que não jurasse nunca 

haver exercido atividades sexuais, estaria condicionada a ser desprezada e 

reconduzida à família83. O ponto central está no artigo 22084, que dispõe que 

somente a mulher estaria sujeita a essa castidade, e que caberia exclusivamente ao 

marido a indagar a anulação nesse caso. Essa cláusula é uma demonstração 

pertinente da submissão feminina dentro do ordenamento e da diferença de 

tratamento entre os gêneros. Desse modo, entende-se que a virgindade era um pré-

requisito para a honestidade da noiva, de forma que se não obedecida, o homem 

não contrairia núpcias com esta. Porém, a mulher não estaria permitida a questionar 

sobre o caso contrário, uma vez que a regra só se aplicaria a ela, em conformidade 

com a lei. 

 
78 Art. 242. A mulher não pode, sem autorização do marido: IV - Aceitar ou repudiar herança ou 
legado. V - Aceitar tutela, curatela ou outro múnus público. 
79 PENA, Conceição Aparecida Mousnier Teixeira de Guimarães. Op. Cit. p. 66. 
80  Art. 242. A mulher não pode, sem autorização do marido: Litigar em juízo civil ou comercial, a não 
ser nos casos indicados no arts. 248 e 251. 
81 Art. 218. É também anulável o casamento, se houve por parte de um dos nubentes, ao consentir, 
erro essencial quanto à pessoa do outro. 
82 Art. 219. Considera-se erro essencial sobre a pessoa do outro cônjuge: IV – o defloramento da 
mulher, ignorado pelo marido. 
83 PENA, Conceição Aparecida Mousnier Teixeira de Guimarães. Op. Cit. p. 70. 
84 Art. 220. A anulação do casamento, nos casos do artigo antecedente, ns. I, II e III, só a poderá 
demandar o outro cônjuge e, no caso do n. IV, só o marido. 
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Ademais, a perda de direitos femininos no tocante à virgindade estende-se de 

forma que o pai poderia deserdar a filha que morasse na casa paterna na sucessão 

hereditária, caso essa fosse desonesta, de acordo com o artigo 1.744, III do Código 

Civil de 191685. Entende-se como desonestidade a prática da sexualidade pela 

mulher antes do casamento consumado, e era caracterizada como “grave injúria” em 

relação ao pai que visava conservar a integridade e a decência da família86. É 

imprescindível notar que a regra aplica-se à filha, reforçando o entendimento que a 

castidade era aplicável somente a mulher em qualquer hipótese. Todavia, nunca foi 

esclarecido o porquê o exercício da atividade sexual antes do matrimônio só a torna 

desonesta, excluindo o homem de todos os rols. Evidentemente não há justificativa 

para tal determinação a não ser os costumes machistas vigentes na época e a 

obsessão pela submissão feminina.  

Após o casamento, o Código em questão determinava a imprescindibilidade 

do emprego do patronímico do marido pela esposa, segundo seu artigo 24087. 

Porém, tal obrigação se dava só às mulheres, sendo o homem afastado de qualquer 

mudança no seu nome após o matrimônio, o que descreve mais um caso de 

incompatibilidade de direitos. É curioso o fato expresso de que norma não era 

facultativa tampouco recíproca, o que permite a interpretação de que a mulher era 

rotulada como posse do marido ao ser obrigada a adicionar o nome deste após 

núpcias, de forma a demonstrar a de que família pertencia. Ou seja, uma vez o 

homem, o “dono” da família, todos os entes deveriam carregar seu nome para a sua 

correta identificação. 

Em se tratando dos casos de desquite judicial da família, vigorava o artigo 

326 do regulamento em questão88. Em caso de separação em que ambos os 

cônjuges fossem culpados, a mãe somente teria direito à guarda das filhas enquanto 

menores, e dos filhos até os seis anos. Dessa forma, passada a idade determinada, 

o direito de todos os filhos seria dado ao pai. No entanto, se a mãe fosse culpada 

 
85 Art. 1.744. Além das causas mencionadas no art. 1.595, autorizam a deserdação dos descendentes 
por seus ascendentes: III - desonestidade da filha que vive na casa paterna; 
86 CANEZIN, Claudete Carvalho. A mulher e o casamento: Da submissão à emancipação. Op. Cit. p. 
151 
87 Art. 240. A mulher, com o casamento, assume a condição de companheira, consorte e 
colaboradora do marido nos encargos de família, cumprindo-lhe velar pela direção material e moral 
desta. Parágrafo único. A mulher poderá acrescer aos seus os apelidos do marido. 
88 Art. 326. Sendo o desquite judicial, ficarão os filhos menores com o cônjuge inocente. § 1º Se 
ambos forem culpados, a mãe terá direito de conservar em sua companhia as filhas, enquanto 
menores, e os filhos até a idade de seis anos. § 2º Os filhos maiores de seis anos serão entregues à 
guarda do pai. 
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pelo divórcio, perdia a guarda dos filhos sob qualquer hipótese, não importando o 

quão boa mãe fosse ou a vontade dos filhos. A culpa materna era tratada de forma 

diferenciada da paterna, tendo como exemplo o adultério, que condenava 

completamente a mulher dentro do matrimônio, mas era de plena tolerância quando 

dada pelo homem89.  

Em relação a isso, ressalta-se que é moroso determinar de quem foi 

efetivamente a culpa que causou o desquite, posto que os costumes machistas 

penalizavam muito mais os atos da esposa em comparação ao marido, o que 

tornava a questão de fácil manipulação e de, consequentemente, natural 

desfavorecimento no âmbito judicial. Esse prejuízo correlaciona-se à obrigação de 

sustento da mulher, que cessaria no momento em que esta abandona o cônjuge 

sem justa causa e se recusasse a voltar, segundo o artigo 234 do Código Civil90. A 

norma é de difícil interpretação, de forma que não é especificado o que é 

considerado “sem justa causa” e tampouco a forma de provar a recusa da esposa.  

Mesmo após o falecimento do patriarca, a subordinação da viúva se 

mantinha. O artigo 393 do Código Civil91 previa que a viúva que se contraísse novas 

núpcias perdia completamente o poder familiar perante os filhos contraídos no 

primeiro casamento. O legislador acreditava que ao ficar viúva, além da mulher 

regredir novamente à condição de relativamente incapaz, existiria um conflito de 

interesses entre duas famílias, fazendo a nova esposa dividir-se entre o antigo e o 

novo lar, situação em que lhe causaria prejuízo nas duas hipóteses92. Ou seja, a 

mesma não teria capacidade para gerir os patrimônios dos filhos deixados pelo 

falecido e cuidar da nova casa em que viveria, tendo então que escolher em qual 

âmbito se dedicaria. A incompetência da mulher era posta de forma tão certa que 

qualquer cenário que exigisse o exercício de sua autonomia era imediatamente 

desprezado. 

A desigualdade de direitos entre os gêneros no Código Civil de 1916 se 

apresenta desde a sua formação até as suas disposições normativas. Porém, deve-

 
89 PENA, Conceição Aparecida Mousnier Teixeira de Guimarães. Op. Cit. p. 72 
90 Art. 234. A obrigação de sustentar a mulher cessa, para o marido, quando ela abandona sem justo 
motivo a habitação conjugal, e a esta recusa voltar. Neste caso, o juiz pode, segundo as 
circunstâncias, ordenar, em proveito do marido e dos filhos, o sequestro temporário de parte dos 
rendimentos particulares da mulher. 
91 Art. 393. A mãe que contrai novas núpcias não perde, quanto aos filhos de leito anterior, os direitos 
ao pátrio poder, exercendo-os sem qualquer interferência do marido. 
92 PENA, Conceição Aparecida Mousnier Teixeira de Guimarães. Op. Cit. p 69. 
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se ressaltar que a diferença se dá de forma desfavorável às mulheres em todas as 

hipóteses legisladas, em que as mesmas não têm autonomia nas próprias escolhas, 

dentro do matrimônio, perante seus pais e muito menos seus maridos. A 

subordinação perante os homens passou de costume para lei, restringindo ainda 

mais a possibilidade de reversão dos hábitos machistas da época. Ou seja, a mulher 

passou a ser formalmente posse do homem e tratada como um ser incapaz de se 

manter, tomar atitudes e até pensar sozinha. No entanto, as justificativas para o 

tratamento nunca foram claras e coerentes, sempre se posicionando de forma 

ideológica, moral e levando em consideração unicamente os juízos machistas da 

época, principalmente em um ambiente completamente masculino. 

 

3.2. Estatuto da Mulher Casada - Lei Nº 4.121, de 27 de agosto de 1962 

A mulher casada foi menosprezada na legislação civil desde a vigência do 

primeiro Código. Todavia, a sociedade foi naturalmente se modificando com o 

passar dos anos no século XX, e as mulheres passaram a questionar-se 

gradualmente sobre a repressão disposta no ordenamento. O questionamento surgia 

conforme a inclusão feminina na civilização ia ascendendo, tanto pela espontânea 

evolução do pensamento social, quanto por meio das resistentes lutas pelas 

feministas organizadas. À vista disso, as incompatibilidades entre a incapacidade 

civil e o papel progressista da mulher se tornavam cada vez mais evidentes, 

deixando de ser visualizada de forma unilateral. 

É possível exemplificar a incompatibilidade da capacidade relativa civil e a 

época pela aquisição do voto feminino. O sufrágio e a possibilidade de candidatar-

se93 já haviam sido conquistados pelas mulheres, porém tal conduta ainda 

necessitava da aprovação do marido para ser concretizada, fato que restringia 

integralmente o direito político alcançado94. Ou seja, caso a mulher fosse eleita a um 

cargo que exigisse constantes viagens pelo Brasil, teria ela que pedir autorização do 

 
93 O direito de voto pelas mulheres, conhecido como “sufrágio”, foi conquistado através do Decreto 
nº 21.076 em 1932 instituído no Código Eleitoral Brasileiro e depois incorporado na Constituição 
Federal de 1934 
94 GAZALE, Catarina Cecin. Estatuto da Mulher Casada: Uma história dos direitos humanos das 
mulheres no Brasil. Vitória, 2005. Trabalho de Dissertação (Mestrado em História). Universidade 
Federal do Espirito Santo.  p. 58. Disponível em: 
<http://repositorio.ufes.br/bitstream/10/9246/1/tese_3424_ESTATUTO%20DA%20MULHER%20CAS
ADA.pdf>. Acesso em: 24 de fevereiro de 2020. 

http://repositorio.ufes.br/bitstream/10/9246/1/tese_3424_ESTATUTO%20DA%20MULHER%20CASADA.pdf
http://repositorio.ufes.br/bitstream/10/9246/1/tese_3424_ESTATUTO%20DA%20MULHER%20CASADA.pdf
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cônjuge permanentemente, prejudicando a concretização do trabalho95. O 

tratamento era totalmente facilitado ao mesmo cargo exercido por um homem, uma 

vez que poderia ir à mesma viagem sem dar satisfações, o que afetava 

indiretamente a eleição das candidatas ao cargo pela impressão de que este seria 

melhor efetuado pelo homem. Dessa forma, o tratamento jurídico diferenciado ainda 

perpetuava, com indícios claros de inferioridade feminina. 

No entanto, em 1948 a Organização das Nações Unidas (ONU) criou a 

Declaração Universal dos Direitos do Homem96, vez em que a diligência feminina em 

busca da inclusão dos respectivos direitos foi intensificada97. Mulheres de todas as 

nacionalidades se uniram para a efetivação da igualdade de gênero disposta como 

princípio tanto neste diploma quanto na Carta da ONU98, sendo o Brasil 

representado pela diplomata e cientista brasileira Bertha Lutz99 que foi uma das 

únicas mulheres a assinar a Carta, ao lado da chinesa Wu Yi-fang, da dominicana 

Minerva Bernardino e da americana Virginia Gildersleeve100. Dessa forma, as 

mulheres conquistaram a primeira legislação expressa de igualdade de gênero em 

alcance internacional 101. 

 
95 Ibidem. p. 69 
96 A Declaração Universal dos Direitos do Homem é um diploma marco na história, em que são 
determinados os direitos fundamentais da sociedade. Foi definido em 10 de dezembro de 1948 pela 
Organização das Nações Unidas (ONU), formado por 58 estados membros, inclusive o Brasil. 
Marcado pelos desastres da Segunda Guerra Mundial, buscava a estruturação de uma sociedade 
com novas bases ideológicas e a disposição de princípios regulares sobre a paz e a democracia a 
serem seguidos por todos os países integrantes. Disponível em: 
<https://www.direcaoconcursos.com.br/api/busca/obter-curso-aula-arquivo-
demonstrativo?cursoId=4985&chaveArquivo=ArquivoPDF>. Acessado em: 24 de fevereiro de 2020. 
97 GAZALE, Catarina Cecin. Op. Cit. p. 68. 
98 A Carta das Nações Unidas, que substituiu a Liga das Nações, foi o acordo que criou a 
Organização das Nações Unidas como entidade absoluta das pautas internacionais. A Carta foi 
assinada por 50 países, incluindo o Brasil, em São Francisco/EUA no dia 26 de junho de 1945 e tinha 
como objetivo a união dos países para garantir a paz pós Segunda Guerra Mundial. Disponível em: 
<http://funag.gov.br/biblioteca/download/1129-O_Brasil_e_as_Nacoes_Unidas_70_Anos.pdf>. 
Acessado em: 24 de fevereiro de 2020. 
99 OLIVEIRA, Adriana Ferreira Serafim de; SALLES, Leila Maria Ferreira. Os avanços em relação aos 
direitos das mulheres a partir da menção à mulher nos tratados internacionais de direitos humanos. 
EDUCERE - XIII Congresso nacional de educação – PUCPR. IV Seminário Inter. de Representações 
Sociais, Subjetividade e Educação – SIRSSE e VI Seminário Internacional Profissionalização Docente 
(Cátedra Unesco) Ribeirão Preto, 28 a 31 de agosto de 2017. p. 4, Disponível em: 
<https://educere.bruc.com.br/arquivo/pdf2017/22995_12331.pdf>. Acessado em: 19 de outubro de 
2019. 
100 VENITES, Sarah de Andrade Ribeiro. Bertha Lutz e a posição Brasileira sobre igualdade de 
gênero. Revista Sapientia, Edição 32 – Revista científica da Faculdade PIO XII. Espirito Santo, 
Janeiro de 2018. p. 23. Disponível em: <https://pt.scribd.com/document/383898579/Revista-Sapientia-
Edicao-32>. Acesso em: 24 de fevereiro de 2020. 
101 PINHEIRO, Ana Laura Lobato. Direitos Humanos das Mulheres. Ipea – Instituto de Pesquisa  
Econômica Aplicada. Brasília, 2014. p. 4. Disponível em: 

http://funag.gov.br/biblioteca/download/1129-O_Brasil_e_as_Nacoes_Unidas_70_Anos.pdf
https://educere.bruc.com.br/arquivo/pdf2017/22995_12331.pdf
https://pt.scribd.com/document/383898579/Revista-Sapientia-Edicao-32
https://pt.scribd.com/document/383898579/Revista-Sapientia-Edicao-32
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A Declaração assinada pelos países membros tinha em sua especificação a 

“adoção de medidas progressivas de caráter nacional e internacional”102. A 

expressão “progressivas” não significava que deveria ser feito na disposição do 

desejo político e na disponibilidade de recursos, e sim que devia ser cumprida 

imediatamente e continuadamente, de forma que não poderia haver oportunidade 

para a arbitrariedade administrativa. À vista disso, as brasileiras se empenharam em 

concretizar a efetivação da lei disposta no diploma, também inspiradas pela 

participação do Brasil na Convenção de Bogotá103. O anteprojeto de alteração do 

Código Civil foi redigido pelas advogadas Romy Medeiros da Fonseca e Orminda 

Bastos e muito pressionado no âmbito advocatício para que a lei respeitasse as 

normas signatárias da ONU, executasse a igualdade de gênero nela expressa e 

principalmente tirasse as mulheres casadas do rol de incapazes104. 

Deste modo, o Código Civil de 1916 estava ultrapassado diante das 

obrigações do Estado perante os tratados internacionais assinados, os quais o Brasil 

se comprometia a reconhecer os direitos das mulheres e igualá-las aos homens. 

Além disso, os argumentos machistas usados para a justificar a repressão feminina 

já não faziam mais sentido, uma vez que a ascensão do capitalismo e da tecnologia 

trazia facilidades domésticas e as tarefas do lar eram feitas de modo muito mais 

rápido e eficiente105. Dessa forma, era imprescindível a adaptação da legislação 

brasileira à época, que incluía a desconstrução patriarcal legislativa. 

Isto posto, foi elaborada a Lei 4.121, de 27 de agosto de 1962, batizada como 

o Estatuto da Mulher Casada. Este ordenamento revogou 14 artigos do Código Civil, 

tendo como objetivo o tratamento mais igualitário entre os cônjuges no âmbito 

 
<https://www.ipea.gov.br/retrato/pdf/190327_tema_i_direitos_humanos_das_mulheres.pdf>. 
Acessado em: 10 de fevereiro de 2020. 
102 Declaração Universal dos Direitos dos homens. Organização das Nações Unidas (ONU). 10 de 
dezembro de 1948. Disponível em: < http://pfdc.pgr.mpf.mp.br/atuacao-e-conteudos-de-
apoio/legislacao/direitos-humanos/declar_dir_homem.pdf>. Acessado em: 10 de fevereiro de 2020. 
103 A Convenção de Bogotá, ocorrida em 2 de maio de 1948, foi inteiramente voltada para a 
concessão dos Direitos Políticos da mulher. Tinha como inspiração os princípios de justiça e a 
vontade do tratamento político igualitário entre os gêneros e participaram 21 dos países Americanos. 
Convenção Interamericana sobre a Concessão dos Direitos Civis à Mulher. Disponível em: 
<https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/cdhm/comite-
brasileiro-de-direitos-humanos-e-politica-externa/ConvIntConcDirCivMul.html>. Acessado em: 10 de 
fevereiro de 2020. 
104 MARQUES, Tersa Cristina de Novaes; MELO, Hildete Pereira de. Os direitos civis das mulheres 
casadas no Brasil entre 1916 e 1962, ou como são feitas as leis. Revista Estudos Feministas, vol. 16, 
n 2. Florianópolis, Maio/Agosto 2008. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-026X2008000200008>. Acesso em: 10 
de fevereiro de 2020. 
105 GAZALE, Catarina Cecin. Op. Cit. p. 86. 

https://www.ipea.gov.br/retrato/pdf/190327_tema_i_direitos_humanos_das_mulheres.pdf
http://pfdc.pgr.mpf.mp.br/atuacao-e-conteudos-de-apoio/legislacao/direitos-humanos/declar_dir_homem.pdf
http://pfdc.pgr.mpf.mp.br/atuacao-e-conteudos-de-apoio/legislacao/direitos-humanos/declar_dir_homem.pdf
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/cdhm/comite-brasileiro-de-direitos-humanos-e-politica-externa/ConvIntConcDirCivMul.html
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/cdhm/comite-brasileiro-de-direitos-humanos-e-politica-externa/ConvIntConcDirCivMul.html
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-026X2008000200008
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jurídico do casamento e das relações106. Foi considerado como um marco nas 

conquistas feministas caracterizando um avanço nos direitos das mulheres casadas, 

que puderam ter sua capacidade civil restituída e a ampliado o seu poder na esfera 

familiar, não sendo mais submissas às decisões do marido nesse sentido. Portanto, 

incitou uma nova fase no direito civil, estendendo o conceito de cidadania no Brasil 

para as mulheres. 

O primeiro dispositivo a ser mudado no ordenamento foi o artigo 6º do Código 

Civil de 1916, o qual exonerou a mulher casada do rol de relativamente 

incapazes107. Essa mudança foi de extrema importância, uma vez que igualava a 

mulher casada e o homem à condição jurídica civil, certificando os direitos 

individuais anteriormente ignorados a essas. Assim, a esposa passou a poder 

exercer atos com mais autonomia. Por consequência dessa mudança, artigos 

importantes como o 248 do mesmo código foram renovados. Os incisos VII, VIII, IX e 

X, que dispunham em rol taxativo as possibilidades da mulher agir sem a permissão 

do marido foram revogados, e acrescentado em seus lugares o inciso VII108, que 

trazia o direito de praticar livremente qualquer ato não vedado por lei. Dessa forma, 

abrangeu as condutas femininas, dando força a sua emancipação.  

No âmbito do poder familiar, o artigo 380109 foi modificado de forma que foi 

acrescentada a mulher no rol como colaboradora do lar, que antes era exclusividade 

do marido, e em caso de discordância entre os cônjuges, seria possível a esposa 

recorrer a juízo.  Ademais, foi conjuntamente alterado o artigo 233 do Código110, o 

qual também incluiu a mulher como consorte do homem nas relações familiares. 

Destaca-se a modificação do inciso III111 desse artigo, o qual desobrigou a 

 
106 DIAS, Maria Berenice. Op. Cit. p. 1. 
107 Art. 6º Lei n º 4.121/62. São incapazes relativamente a certos atos, ou à maneira de os exercer: I - 
Os maiores de 16 e os menores de 21 anos. II - Os pródigos. III - Os silvícolas. Parágrafo único. Os 
silvícolas ficarão sujeitos ao regime tutelar, estabelecido em leis e regulamentos especiais, o qual 
cessará à medida que se forem adaptando à civilização do País.  
108 Art. 248 Lei n º 4.121/62. A mulher casada pode livremente: VII - Praticar quaisquer outros atos 
não vedados por lei. 
109 Art. 380 Lei n º 4.121/62. Durante o casamento compete o pátrio poder aos pais, exercendo-o o 
marido com a colaboração da mulher. Na falta ou impedimento de um dos progenitores, passará o 
outro a exercê-lo com exclusividade. Parágrafo único. Divergindo os progenitores quanto ao exercício 
do pátrio poder, prevalecerá a decisão do pai, ressalvado à mãe o direito de recorrer ao juiz, para 
solução da divergência. 
110  Art. 233 Lei n º 4.121/62. O marido é o chefe da sociedade conjugal, função que exerce com a 
colaboração da mulher, no interesse comum do casal e dos filhos. Compete-lhe: IV - prover a 
manutenção da família, guardadas as disposições dos arts. 275 e 277. 
111 III - o direito de fixar o domicílio da família ressalvada a possibilidade de recorrer a mulher ao Juiz, 
no caso de deliberação que a prejudique; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L3071.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L3071.htm
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companheira a concordar passivamente o domicilio conjugal determinado pelo 

cônjuge, a possibilitando também recorrer judicialmente se a escolha deste 

ocasionar em detrimento do seu interesse. Além disso, o inciso V que concedia o 

direito de autorização à profissão da esposa e sua residência fora do teto conjugal 

ao marido foi removido do artigo, estabelecendo o princípio do livre exercício de 

profissão da mulher casada112, possibilitando seu livre ingresso ocupacional, o que 

teria como consequência o aumento de sua relevância social e economicamente.  

A reforma do artigo 240113 reforçou mais uma vez o papel da esposa como 

colaboradora do lar, tangendo a ela velar pela direção material e formal na família. A 

modificação desse artigo ampliou o poder familiar feminino, não sendo mais 

submissa completamente as decisões do homem. Outrossim, foram retirados do rol 

do artigo 242 do Código os incisos IV, V, VI, VII, sendo autônoma a companheira 

nas decisões de aceitar ou repudiar herança, legado, tutela, curatela ou outro múnus 

público, que antes era decidida somente sob aprovação do marido. E ainda, 

autônoma no atos de litigar em juízo civil ou comercial. A exclusão do inciso VII deu 

força para consagração do supracitado princípio do livre exercício de profissão da 

mulher casada, visto que também determinava a autorização marital para o exercício 

profissional da mulher. 

O artigo 246114 instituiu o chamado “bens reservados”, a fim de conservar o 

patrimônio constituído pela esposa com o fruto do seu trabalho. Tais bens não 

arrogavam as dívidas contraídas pelo marido, ainda que tenham se dado em prol da 

família. A modificação desse artigo foi de grande relevância, pois antes a mulher 

teria que dispor totalmente do patrimônio conquistado à disposição do cônjuge. Essa 

atitude incoerente, pois as condições em que as mulheres trabalhavam eram muito 

inferiores às dos homens, e estas dependiam totalmente da remuneração do chefe 

de família, não tendo nenhum poder de decisão sobre ele. No entanto, o novo artigo 

 
112 CANEZIN, Claudete Carvalho. A mulher e o casamento: Da submissão à emancipação. Op. Cit. 
p.149. 
113 Art. 240 Lei n º 4.121/62. A mulher assume, com o casamento, os apelidos do marido e a condição 
de sua companheira, consorte e colaboradora dos encargos da família, cumprindo-lhe velar pela 
direção material e moral desta. 
114 Art. 246 Lei n º 4.121/62. A mulher que exercer profissão lucrativa, distinta da do marido terá 
direito de praticar todos os atos inerentes ao seu exercício e a sua defesa. O produto do seu trabalho 
assim auferido, e os bens com ele adquiridos, constituem, salvo estipulação diversa em pacto 
antenupcial, bens reservados, dos quais poderá dispor livremente com observância, porém, do 
preceituado na parte final do art. 240 e nos ns. Il e III, do artigo 242. Parágrafo único. Não responde, 
o produto do trabalho da mulher, nem os bens a que se refere êste artigo pelas dívidas do marido, 
exceto as contraídas em benefício da família. 
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permitiu que a companheira tivesse direito ao seu patrimônio próprio, o que deu 

sentido a conquista das mulheres no ingresso ao mercado de trabalho e a 

autonomia financeira com relação aos seus lucros. Ademais, foi acrescentado no 

artigo 263 os incisos XI, XII, XIII115 em que dispunha que eram excluídos da 

comunhão os bens reservados, os frutos do trabalho de cada consorte ou ambos, e 

os bens da herança necessária. No que tange a exclusão da comunhão, foi também 

acrescentado no artigo 269 os incisos III e IV116 que eram excluídos da comunhão 

limitada ou parcial os rendimentos dos filhos anteriores ao casamento e os demais 

bens que são excluídos da comunhão universal. 

Em relação a tutela dos filhos, foi alterado o artigo 326, § 1º e § 2º117 do 

Código Civil, agora permitindo a mãe, em caso de dissolução litigiosa, ficar com a 

guarda dos filhos de ambos os sexos enquanto menores, mesmo que tenha sido 

considerada culpada, e revogado que o pai tenha a guarda dos filhos maiores de 

seis anos. Porém, foi acrescentado que caso o filho não deva ficar com nenhum dos 

pais, cabe ao juiz decidir a guarda entre alguém da família de qualquer cônjuge. 

Também foi alterado o artigo 393118 de forma que a mãe que casar novamente não 

perderia mais os direitos do poder familiar sobre os filhos contraídos anteriormente, 

podendo exercê-lo sem qualquer interferência do marido, mesmo que seja viúva.  

Foi acrescentado no artigo 1.611119 o § 1º e o § 2º que assegurou a viúva o 

usufruto de uma parcela dos bens deixados pelo antigo marido e o direito real de 

habilitação, conhecido como “usufruto vidual”. Assim, se o regime da comunhão não 

 
115 Art. 263 Lei n º 4.121/62. São excluídos da comunhão: XI - Os bens da herança necessária, a que 
se impuser a cláusula de incomunicabilidade; XII - Os bens reservados: XIII - Os frutos civis do 
trabalho ou indústria de cada cônjuge ou de ambos. 
116 Art. 269 Lei n º 4.121/62. No regime de comunhão limitada ou parcial, excluem-se da comunhão: 
III - Os rendimentos de bens de filhos anteriores ao matrimônio, a que tenha direito qualquer dos 
cônjuges em consequência do pátrio poder; IV - Os demais bens que se consideram também 
excluídos da comunhão universal. 
117 Art. 326 Lei n º 4.121/62. Sendo desquite judicial, ficarão os filhos menores com o cônjuge 
inocente. § 1º Se ambos os cônjuges forem culpados ficarão em poder da mãe os filhos menores, 
salvo se o juiz verificar que de tal solução possa advir prejuízo de ordem moral para eles. § 2º 
Verificado que não devem os filhos permanecer em poder da mãe nem do pai deferirá o juiz a sua 
guarda a pessoa notoriamente idônea da família de qualquer dos cônjuges ainda que não mantenha 
relações sociais com o outro a quem, entretanto, será assegurado o direito de visita. 
118 Art. 393 Lei nº 4.121/62. A mãe que contrai novas núpcias não perde, quanto aos filhos de leito 
anterior os direitos ao pátrio poder, exercendo-os sem qualquer interferência do marido. 
119 Art. 1.611 Lei nº 4.121/62. § 1º O cônjuge viúvo se o regime de bens do casamento não era o da 
comunhão universal, terá direito, enquanto durar a viuvez, ao usufruto da quarta parte dos bens do 
cônjuge falecido, se houver filho deste ou do casal, e à metade se não houver filhos embora 
sobrevivam ascendentes do "de cujus". § 2º Ao cônjuge sobrevivente, casado sob o regime da 
comunhão universal, enquanto viver e permanecer viúvo será assegurado, sem prejuízo da 
participação que lhe caiba na herança, o direito real de habilitação relativamente ao imóvel destinado 
à residência da família, desde que seja o único bem daquela natureza a inventariar. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L3071.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L3071.htm
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era o universal de bens, esta teria direito sobre a quarta parte dos bens do falecido 

caso houvessem filhos e a metade se não houvessem, até terminar a viuvez, mesmo 

se este tiver deixado ascendentes. Também foi determinado o direito real de 

habitação referente ao imóvel destinado à residência familiar, desde que seja o 

único bem inventariante, ao cônjuge sobreveniente que era casado sobre o regime 

de comunhão universal enquanto permanecer viúvo. 

A nova redação do artigo 1.579, § 1º120 modificou a obrigatoriedade de 

vivência da viúva junto ao companheiro à época do falecimento para ter o direito de 

continuar a partilha sob o cargo de “cabeça do casal”. A mudança não foi de grande 

relevância, uma vez que se acrescentou que o direito também seria concebido caso 

a esposa comprovasse que a convivência teria se tornado impossível sem a culpa 

desta. Outra alteração não muito relevante foi o artigo 273121 que alterou a 

necessidade de especificação dos bens móveis no contrato antenupcial no 

casamento de regime da comunhão parcial sob pena de se considerarem 

adquiridos, passando para a presunção de adquiridos caso a inexistência de 

documento que prove ser contraído antes do matrimônio. Deve-se observar que a 

alteração desses dois artigos não trouxeram amplos benefícios dados às mulheres 

comparado ao antigo dispositivo. Ou seja, não há uma melhoria determinada para a 

igualdade entre gêneros, o primeiro por continuar, de forma branda, reprimindo a 

esposa e o segundo por não trazer uma benesse feminina, e sim a 

desburocratização de um serviço.  

Todavia, mesmo após as alterações feitas pelo Estatuto da Mulher Casada 

em prol da garantia de direitos femininos, é possível observar que artigos relevantes 

à sua autonomia não foram modificados, como por exemplo, o artigo 218 que dizia 

sobre o direito do marido de anular o casamento caso soubesse após contrair o 

matrimônio que a mulher não era mais virgem, ou o artigo 1744, III do Código Civil 

de 1916 que permitia o pai deserdar a filha desonesta. E, mesmo nos artigos 

modificados, permaneceram as desigualdades sendo ainda o homem a autoridade 

 
120 Art. 1.579. Ao cônjuge sobrevivente, no casamento celebrado sob o regime da comunhão de bens, 
cabe continuar até a partilha na posse da herança com o cargo de cabeça do casal.  
§ 1º Se porém o cônjuge sobrevivo for a mulher, será mister, para isso, que estivesse vivendo com o 
marido ao tempo de sua morte, salvo prova de que essa convivência se tornou impossível sem culpa 
dela. 
121 Art. 273. No regime da comunhão parcial presume-se adquiridos na constância do casamento os 
móveis, quando não se provar com documento autêntico, que o foram em data anterior. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L3071.htm
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máxima do lar, como chefe de família e provedor do pátrio poder, apenas “exercido 

com a colaboração da mulher”.  

Em relação à inserção da mesma no mercado de trabalho, o principal 

provedor econômico do lar continuou sendo o marido, enquanto esta era mera 

trabalhadora secundária, cumprindo seu papel financeiro familiar somente na 

impossibilidade daquele.  

Ademais, alguns artigos como o 218 mascararam a discriminação feminina, 

deixando-a menos agressiva, porém ainda existente. Ou seja, foram modificados 

apenas 14 artigos entre os inúmeros que reprimiam os direitos igualitários da mulher 

em relação aos homens, o que logicamente não seria um revolucionário avanço na 

isonomia de direitos. 

Porém, esse fato não exclui que a Lei 4.121/1.962 foi uma grande conquista 

na luta feminista em busca da sua liberdade, mas provou que mesmo o Brasil sendo 

obrigado a se adaptar à modernidade legislativa acordada internacionalmente, os 

costumes da repressão feminina ainda predominavam sobre a intenção de igualdade 

na época. No entanto, é inegável que essa legislação aumentou o poder econômico 

da mulher e modificou a relação pessoal entre os cônjuges na relação familiar, que 

antes era apenas de subordinação. 

3.3. Lei do Divórcio - Lei nº 6.515, de 26 de dezembro 1977. 

Até o ano de 1977, com a vigência do Código Civil de 1916 e da Constituição 

Federal de 1967, o casamento tinha como regra o vínculo jurídico vitalício. O 

matrimônio era constitucionalmente indissolúvel122, sendo a única ferramenta a ação 

de “desquite”, o qual cessava os deveres e o compromisso conjugal123, mas não 

judicialmente a real separação. Assim, os bens eram repartidos, terminava a 

coabitação, mas era vedado a qualquer cônjuge ter nova assistência jurídica de 

casamento com terceiro. Também eram inexistentes regulamentos que preservavam 

os direitos dos casais informais, como os da união estável. 

 
122 Art. 175 Constituição Federal 1967.  § 1º O casamento é indissolúvel. 
123  Art. 322 Código Civil 1916. A sentença do desquite autoriza a separação dos cônjuges, e põe 
termo ao regime matrimonial dos bens, como se o casamento fosse anulado. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%206.515-1977?OpenDocument


 

37 
  

O desquite era baseado no “princípio da culpa”, de forma que as únicas 

hipóteses de ruptura baseavam-se no rol do artigo 317 do Código Civil124, o qual 

exemplificava condutas do cônjuge que desrespeitasse o matrimônio, tornando-o 

“culpado” pela separação125. Consequentemente, não era considerada a 

circunstância de o casamento acabar com base no “princípio da ruptura”, ou seja, 

por mera desconexão do casal, o que resultou na falta de elaboração de uma norma 

que presumia o divórcio, uma vez que o casamento era considerada a única maneira 

de estabelecimento familiar126.  

No entanto, foi em 1977, pela liderança do senador Nelson Carneiro, que foi 

elaborada a Emenda Constitucional nº 9, a qual modificava o § 1º do artigo 175 da 

Constituição Federal de 67, revogando a rigidez do casamento indissolúvel e 

possibilitando a separação judicial, dando-o uma nova redação: "O casamento 

somente poderá ser dissolvido, nos casos expressos em lei, desde que haja prévia 

separação judicial por mais de três anos"127. A alteração pôs fim ao vetusto princípio 

indissolubilidade do vínculo matrimonial, que vigorava nas constituições desde 1934, 

dando, finalmente, a possibilidade de o indivíduo casar-se novamente128. O processo 

de aprovação da Emenda causou enorme revolta e resistência da população, 

principalmente por parte dos conservadores e da Igreja Católica, que defendiam que 

o divórcio reduzia a natalidade, dissipava a família, ampliava a prática do aborto e os 

delitos infanto-juvenis e afetava a disciplina familiar pela falta do poder paternal129. 

Porém, a votação desta não se tratava de interesse religioso, sendo somente 

assunto do Estado, o qual é uma entidade civil e constitucionalmente laica130, 

 
124  Art. 317 Código Civil 1916. A ação de desquite só se pode fundar em algum dos seguintes 
motivos: I - Adultério. II - Tentativa de morte. III - Sevicia, ou injuria grave. IV - Abandono voluntário do 
lar conjugal, durante dois anos contínuos. 
125 SANTOS, Luiz Felipe Brasil. A separação judicial e o divórcio no novo Código Civil. Revista do 
Ministério Público nº 49. Rio Grande do Sul: . p. 135. Disponível em: 
<https://www.amprs.com.br/public/arquivos/revista_artigo/arquivo_1274904576.pdf>. Acessado em: 
24 de março de 2020. 
126 Ibidem, p. 135. 
127 Senado Federal. Emenda Constitucional nº 9, de 28 de junho de 1977 – Histórico. Revista de 
Informação Legislativa. a. 14. nº 55. Brasília: Julho/Setembro de 1977. Disponível em: 
<https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/224160/000393132.pdf?sequenc>. Acessado 
em: 24 de março de 2020.x 
128 SANTOS, Luiz Felipe Brasil. Op. Cit. p. 136. 
129 FRANCA, Leonel Edgard da Silveira. Obras completas do P. Leonel Franca S. J. – O Divórcio. 8 ª 
Edição. Editora: Livraria Agir Editora. Rio de Janeiro: 1955. p. 320. 
130 Senado Federal. Op. Cit. p. 12. 

https://www.amprs.com.br/public/arquivos/revista_artigo/arquivo_1274904576.pdf
https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/224160/000393132.pdf?sequenc


 

38 
  

conforme o artigo 9° da antiga Carta131. A norma não impunha a separação judicial, 

sendo esta facultativa e aplicada somente aos que necessitam dela por motivos 

pessoais, e por esse motivo, a resistência não teve êxito em seus argumentos132. 

Posteriormente à Emenda Constitucional nº 9, foi introduzida a Lei nº 

6.515/77, para dispor sobre novos regulamentos da separação judicial dos cônjuges, 

em concordância com a Constituição Federal. Isto posto, a lei apelidada de Lei do 

Divórcio debilitou a inflexibilidade da família no ordenamento. Ademais, trouxe em 

seu rol a expressão “divórcio” para especificar a disjunção matrimonial, e 

consequentemente, foi a primeira norma do Brasil a legislar sobre a oportunidade da 

dissolução do vínculo conjugal.  

A ordem beneficiou especialmente a mulher, pois um das motivações do 

desquite era a presunção de culpabilidade do companheiro, matéria que poderia ser 

facilmente manipulada em desfavor feminino, uma vez que além da sociedade ser 

estruturalmente machista, a esposa não tinha voz dentro do casamento e era tratada 

como propriedade do marido, tendo seus argumentos descredibilizados. Posto isso, 

mesmo o Estatuto da Mulher Casada revogando alguns dispositivos relacionados ao 

assunto, como o 326 que tratava da guarda dos filhos, outros como o 320133 

mantiveram-se, dispondo que a esposa só era auxiliada com pensão alimentícia se 

fosse inocente, ou seja, os efeitos da culpa refletiam principalmente na figura das 

mulheres. 

A primeira grande mudança que trouxe a lei estava disposta em seu artigo 

2º134, determinando que a sociedade conjugal termina pela separação judicial ou 

pelo divórcio. A separação consiste no fim do dever de os consortes precisarem 

manter as obrigações do matrimônio, como fidelidade, coabitação, regime de bens e 

auxílio mútuo135, e pode ser dada consensualmente aos cônjuges que são casados 

há ao menos dois anos136. Há também a possibilidade de se obtê-la unilateralmente 

 
131 Art 9º Constituição Federal de 1967.  A União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios é 
vedado: II - estabelecer cultos religiosos ou igrejas; subvencioná-los; embaraçar-lhes o exercício; ou 
manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada a 
colaboração de Interesse público, notadamente nos setores educacional, assistencial e hospitalar; 
132 Ibidem. p. 12 
133 Art. 320 Código Civil 1916. No desquite judicial, sendo a mulher inocente e pobre, prestar-lhe-á o 
marido a pensão alimentícia, que o juiz fixar. 
134 Art. 2º. A Sociedade Conjugal termina: III - pela separação judicial; IV - pelo divórcio. 
135 Art. 3º.  A separação judicial põe termo aos deveres de coabitação, fidelidade recíproca e ao 
regime matrimonial de bens, como se o casamento fosse dissolvido. 
136 Art. 4º.  Dar-se-á a separação judicial por mútuo consentimento dos cônjuges, se forem casados 
há mais de 2 (dois) anos, manifestado perante o juiz e devidamente homologado. 
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quando o outro imputar em violação dos deveres matrimoniais, se provar dissolvida 

há mais de cinco ano sem chances de reconciliação, ou quando algum tiver 

contraído doença mental irreversível que torne impossível a vida em comum137. 

No que diz respeito ao divórcio, este cessa efetivamente o casamento e os 

efeitos civis da união religiosa138. Foram estabelecidas duas modalidades de 

divórcio, a primeira denominada de divórcio-conversão, em que após três anos 

separados judicialmente, o casal poderia transformar a separação em divórcio139, e a 

segunda denominada divórcio de fato, que somente era admitido após cinco anos 

separados contados anteriormente à data de promulgação da lei, 28 de junho de 

1977140, aos que não tiveram a separação judicial. A última categoria só poderia ser 

realizada uma vez141 

Outra inovação da lei foi a determinação que vencida ou vencedora na 

separação judicial, a mulher poderia voltar a contrair o nome de solteira, 

abandonando o nome do marido142. Tal disposição é interessante, pois o Código 

Civil de 1916 determinava o uso do patronímico do marido pela mulher em seu artigo 

240, desobrigando o homem do mesmo. E, sendo o matrimônio anteriormente 

vitalício, mesmo com o desquite a esposa carregava o nome do cônjuge como se 

fosse propriedade deste permanentemente, sendo associada a ele para sempre e de 

forma tendenciosa, pois o marido não obtinha nada a que relacionasse ele à antiga 

esposa nem mesmo à época do casamento. 

 
137 Art. 5º. A separação judicial pode ser pedida por um só dos cônjuges quando imputar ao outro 
conduta desonrosa ou qualquer ato que importe em grave violação dos deveres do casamento e 
tornem insuportável a vida em comum. § 1º - A separação judicial pode, também, ser pedida se um 
dos cônjuges provar a ruptura da vida em comum há mais de cinco anos consecutivos, e a 
impossibilidade de sua reconstituição.§ 2º O cônjuge pode ainda pedir a separação judicial quando o 
outro estiver acometido de grave doença mental, manifestada após o casamento, que torne 
impossível a continuação da vida em comum, desde que, após uma duração de 5 (cinco) anos, a 
enfermidade tenha sido reconhecida de cura improvável. 
138 Art. 24. O divórcio põe termo ao casamento e aos efeitos civis do matrimônio religioso. 
139 Art. 25. A conversão em divórcio da separação judicial dos cônjuges, existente há mais de três 
anos, contada da data da decisão ou da que concedeu a medida cautelar correspondente, será 
decretada por sentença, da qual não constará referência à causa que a determinou. 
140 Art. 40. No caso de separação de fato, com início anterior a 28 de junho de 1977, e desde que 
completados 5  anos, poderá ser promovida ação de divórcio, na qual se deverão provar o decurso do 
tempo da separação e a sua causa. 
141 Art. 38. O pedido de divórcio, em qualquer dos seus casos, somente poderá ser formulado uma 
vez. 
142  Art. 17. Vencida na ação de separação judicial, voltará a mulher a usar o nome de solteira. Art. 
18. Vencedora na ação de separação judicial, poderá a mulher renunciar, a qualquer momento, o 
direito de usar o nome do marido. 
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Em aspecto de igualdade, a lei favoreceu também a figura patriarca, de forma 

que o marido poderia pedir alimentos para si, caso necessitasse143, e também aos 

filhos após a separação144, demanda que anteriormente só poderia ser assegurada à 

mulher honesta e pobre, conforme artigo 320 anteriormente citado. Essa mudança 

deu indícios que os legisladores já estavam se desapegando da superioridade 

patriarcal e considerando a equidade dos cônjuges dentro do matrimônio. Outrossim, 

a ordem modificou de forma relevante a disposição do regime legal de bens em caso 

de silêncio dos nubentes no Código Civil, revogando a adoção da comunhão 

universal e vigorando a comunhão parcial. Ou seja, os patrimônios só são fundidos 

após o casamento, e os bens concebidos anteriormente não são objeto de partilha. 

Tal disposição é considerável a partir do momento em que a esposa não teria mais 

que dispor do seu legado para o marido nessa circunstância. 

Dessa forma, é possível observar mais um avanço na uniformidade de direitos 

entre o homem e a mulher, e um grande avanço no abandono do pensamento 

machista de que a esposa é propriedade do marido, visto que agora seria possível a 

cisão de fato do casal e a consumação de efeitos práticos para ambos.  Porém, o 

regulamento mais uma vez não significava o decreto de igualdade, contendo ainda 

muitas falhas e ignorando a mudança de assuntos importantes regulamentados no 

Código Civil. Contudo a lei obteve seu mérito na luta pela equivalência jurídica dos 

gêneros. 

 

 

 

 
143 Art. 19. O cônjuge responsável pela separação judicial prestará ao outro, se dela necessitar, a 
pensão que o juiz fixar. 
144 Art. 20. Para manutenção dos filhos, os cônjuges, separados judicialmente, contribuirão na 
proporção de seus recursos. 
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4. OS EFEITOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 NA LEGISLAÇÃO 

CIVIL  

4.1. A Constituição Federal 1988 e o progresso na igualdade de gênero 

O golpe de 1964 ascendia gradualmente o poder dos militares e esses 

necessitavam de uma Carta que fosse condizente com seus interesses145. Nesse 

cenário, o Ato Institucional nº 4 definiu a revogação da Constituição de 1946 e a 

criação de um novo diploma normativo146, a Constituição de 1967.  

A Constituição de 1967 foi criada de forma autocrática, foram estabelecidas 

as eleições indiretas e o poder de decisão era totalitário e incumbia exclusivamente 

ao Executivo147. Posteriormente, o Ato Institucional nº 5 implantou o “autoritarismo 

militar constitucional”, formalizando a censura, intervenção militar, pena de morte e 

perseguição, devastando os direitos individuais148. Assim, ações que aclamavam a 

redemocratização no país começaram a ser recorrentes, como as manifestações 

denominadas “Diretas Já”, que exigia que fossem reestabelecidas as eleições 

diretas. Porém, o protesto não teve êxito, sendo o próximo presidente, Tancredo 

Neves, eleito indiretamente149.  

O novo eleito foi recebido com alta expectativa da população, uma vez que 

este era civil e há vinte anos o Brasil não era governado por uma pessoa do povo 

civil. No entanto, Tancredo Neves faleceu antes de iniciar o mandato e o poder foi 

dado a seu vice, José Sarney, antigo aristocrata maranhense que tinha histórico a 

favor do autoritarismo150. Todavia, Sarney cumpriu com as promessas da campanha 

e convocou o Congresso Nacional, posteriormente a Assembleia Nacional 

Constituinte, para a construção de uma Constituição Federal que estabelecesse a 

 
145 VILLA, Marco Antonio. A história das Constituições brasileiras. São Paulo: LeYa, 2011. p. 66. 
Disponível em: <http://files.camolinaro.net/200000547-
e2767e36f2/A%20Historia%20das%20Constituicoes%20Br%20-%20Marco%20Antonio%20Villa.pdf>. 
Acessado em: 2 de abril de 2020. 
146 Ibidem. p. 67. 
147 VAINER, Bruno Zilberman. Breve histórico acerca das constituições do Brasil e do controle de 
Constitucionalidade Brasileiro. Revista Brasileira de Direito Constitucional – RBDC n. 16. São Paulo: 
jul./dez. 2010. p. 182. Disponível em: <http://www.esdc.com.br/RBDC/RBDC-16/RBDC-16-161-
Artigo_Bruno_Zilberman_Vainer_(Breve_Historico_acerca_das_Constituicoes_do_Brasil_e_do_Contr
ole_de_Constitucionalidade_Brasileiro).pdf>. Acessado em: 04 de abril de 2020. 
148 REZENDE, Maria José de. A ditadura militar no Brasil: Repressão e Pretensão de legitimidade, 
1964 – 1984. Londrina: Editora da Universidade Estadual de Londrina, 2013. p. 181. 
149 VAINER, Bruno Zilberman. Op. Cit. p. 183. 
150 Ibidem. p. 183. 

http://files.camolinaro.net/200000547-e2767e36f2/A%20Historia%20das%20Constituicoes%20Br%20-%20Marco%20Antonio%20Villa.pdf
http://files.camolinaro.net/200000547-e2767e36f2/A%20Historia%20das%20Constituicoes%20Br%20-%20Marco%20Antonio%20Villa.pdf
http://www.esdc.com.br/RBDC/RBDC-16/RBDC-16-161-Artigo_Bruno_Zilberman_Vainer_(Breve_Historico_acerca_das_Constituicoes_do_Brasil_e_do_Controle_de_Constitucionalidade_Brasileiro).pdf
http://www.esdc.com.br/RBDC/RBDC-16/RBDC-16-161-Artigo_Bruno_Zilberman_Vainer_(Breve_Historico_acerca_das_Constituicoes_do_Brasil_e_do_Controle_de_Constitucionalidade_Brasileiro).pdf
http://www.esdc.com.br/RBDC/RBDC-16/RBDC-16-161-Artigo_Bruno_Zilberman_Vainer_(Breve_Historico_acerca_das_Constituicoes_do_Brasil_e_do_Controle_de_Constitucionalidade_Brasileiro).pdf
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liberdade151. O processo de elaboração do novo diploma foi complexo, pois além de 

ter sido redigida do zero, teve ampla atuação popular, sendo, por exemplo, enviadas 

122 emendas populares, totalizando mais de 12 milhões de assinaturas152. 

Parte das emendas supracitadas foi elaborada pelo Conselho Nacional dos 

Direitos das Mulheres (CNDM), que tinha como objetivo providenciar políticas para 

extinguir a discriminação de gênero e certificar a participação da mulher na vida 

administrativa, econômica e cultural no âmbito nacional153. O órgão, comandado por 

Jacqueline Pitanguy, tinha aspecto de ministério, com verba autônoma, e com 

corporação de conselheiras e assessoria técnica154. Em 1985, o comitê recém-criado 

inaugurou uma campanha denominada “Mulher e Constituinte”, que era dividida em 

duas etapas155. A primeira tomou frente com os slogans “Constituinte para valer tem 

que ter palavra de mulher” e “Constituinte sem mulher fica pela metade”, a fim de 

aumentar a participação das mulheres na Assembleia Constituinte (que na época 

era composto apenas por oito deputadas federais) e fazer com que estas 

participassem da elaboração da nova Constituição Federal156. A segunda foi 

denominada “Constituinte para valer tem que ter Direitos da mulher” e objetivava a 

inclusão de fato dos direitos igualitários no novo ordenamento157. 

A estratégia da campanha se deu através da divulgação da ação por meios 

de comunicação diversos, como os televisionados, outdoors, publicações, que 

 
151 Ibidem. p. 183. 
152 SCHWARCZ, Lilia Moritz; STARLING, Heloísa Murgel. Brasil: Uma Biografia. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2015. p. 488. 
153 Conselho Nacional dos Direitos das Mulheres (CNDM). Ministério da Mulher, da Família e dos 
Direitos Humanos. p. 12. Disponível em: <https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/etica-e-
integridade/programa-de-integridade/planos-de-integridade/arquivos/mmfdh-ministerio-da-mulher-da-
familia-e-dos-direitos-humanos_vp.pdf/view>. Acessado em: 2 de abril de 2020. 
154 RATTES, Anna Maria. Palestra proferida por Anna Maria Rattes no evento “trinta anos da carta 
das mulheres ao constituinte”. 30 Anos da Carta das Mulheres aos Constituintes. Escola da 
Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: 2018. p. 40. Disponível em: 
<https://www.emerj.tjrj.jus.br/publicacoes/serie_anais_de_seminarios/2018/versaodigital/40/>. 
Acessado em: 3 de abril de 2020. 
155 SCHUMAHER, Schuma. O Lobby do Batom, para dar nosso tom: a Constituição Federal e os 
avanços no âmbito da família e da saúde. Anais de seminário: 30 anos da Carta das Mulheres aos 
Constituintes. Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: 2018. p. 67. 
Disponível em: < 
https://www.emerj.tjrj.jus.br/publicacoes/serie_anais_de_seminarios/2018/serie_anais_de_seminarios
_da_emerj_2018_65.pdf>. Acessado em: 2 de abril de 2020. 
156 PITANGUY, Jacqueline.  Celebrando os 30 anos da Carta das Mulheres aos Constituintes. 30 
Anos da Carta das Mulheres aos Constituintes. Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. 
Rio de Janeiro: 2018. p. 47. Disponível em: 
<https://www.emerj.tjrj.jus.br/publicacoes/serie_anais_de_seminarios/2018/versaodigital/40/>. 
Acessado em: 3 de abril de 2020. 
157 Ibidem. p. 47. 
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convocava a população feminina para simpósios intencionados à criação de pautas 

efetivas em defesa da mulher, ou então a escreverem cartas, telegramas ou 

enviassem por fax as propostas desejadas, e acabou tendo como resultado o 

relevante Encontro Nacional em Brasília, que construiu, no dia 26 de agosto de 

1986, a carta final que seria levada ao Congresso158. A campanha se demonstrou 

eficaz nas eleições de 1986, em que a representatividade passou de oito deputadas 

federais para vinte e seis no Congresso Nacional, fato que futuramente seria 

essencial para a articulação de táticas para pressionar a aprovação dos projetos 

almejados159. 

Dessa forma, a carta denominada “Carta das Mulheres” tinham como 

reivindicações projetos em temas de família, trabalho, saúde, educação e cultura, 

violência e questões nacionais e internacionais, totalizando setenta propostas, tendo 

como exemplo: a igualdade de direitos e deveres entre os cônjuges, a igualdade 

entre os filhos ignorando o elo entre os pais, a igualdade entre o casal em relação ao 

registro dos filhos, a preservação da família seja ela composta civil ou naturalmente, 

ao que concerne o âmbito familiar, a igualdade de salários entre os gêneros, a 

igualdade no ingresso ao ambiente de trabalho, a igualdade no tratamento 

previdenciário, direitos trabalhistas à empregadas domésticas e trabalhadoras rurais, 

licença a maternidade e paternidade, no âmbito do trabalho; criminalização do abuso 

contra a mulher, mudança do crime sexual para “crime contra a pessoa”, punição do 

explorador sexual que induz a prostituição, revogação do crime de adultério, criação 

de delegacias especializadas à mulher, no âmbito da violência.160 

A Carta foi entregue em 26 de março de 1987, para o presidente da 

Assembleia Nacional Constituinte, Ulisses Guimarães, e posteriormente veiculada a 

todas as Assembleias Legislativas Estaduais para apresentar seu traço nacional161. 

Não satisfeitas, as ativistas tomaram como nova meta a visita em todos os gabinetes 

para palestrar sobre a relevância e a licitude do documento, o que foi objeto de 

chacota dos senadores e deputados, apelidando-as de “Lobby do Batom”, nome que 

sofreu resistência das participantes e foi adotado em seguida como estratégia, 

 
158 Ibidem. p. 67. 
159 Ibidem. p. 67. 
160 Carta das Mulheres. Conselho Nacional dos Direitos das Mulheres. Brasília: 1987. Disponível em: 
<https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-
cidada/a-constituinte-e-as-mulheres/arquivos/Constituinte%201987-1988-
Carta%20das%20Mulheres%20aos%20Constituintes.pdf>. Acessado em: 2 de abril de 2020. 
161 SCHUMAHER, Schuma. Op. Cit. p. 68. 
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conseguindo transformar a forma pejorativa em força política162. A iniciativa dessa 

mobilização nacional pode ser considerada como uma das principais ações políticas 

do feminismo da trajetória do Brasil163 

Como a construção da nova Constituição Federal priorizava a garantia da 

democracia brasileira e a proteção dos direitos da civilização devido ao percurso da 

ditadura dos últimos anos, o cenário era favorável para a admissão de políticas de 

acolhimento às minorias e grupos anteriormente excluídos, e por esse motivo a 

mesma foi apelidada de Constituição Cidadã164. Consequentemente, 80% dos 

projetos pautados na Carta das Mulheres foram incluídos no texto constitucional, 

também causando relevantes mudanças nas leis civis, penais e complementares e 

trazendo um grande progresso comunitário165.  

A lei maior de 1988 anulou as normas discriminatórias e impôs vários direitos 

sociais. Um exemplo foi o princípio da igualdade que se manifestou em diversos 

dispositivos, como no artigo 3º, IV que determinou que é garantia fundamental da 

República promover o bem de todos, sem qualquer preconceito166, no artigo 5º, I 

dizendo que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações e no rol do do 

artigo 226, § 5º no que tange aos direitos e deveres da sociedade conjugal167. Foi a 

primeira vez que uma Constituição configurou a uniformidade jurídica entre os 

gêneros. 

O artigo 226 do diploma também trouxe a isonomia em relação à família. A 

entidade familiar que era composta por união estável, ou por mero ascendente e 

descendente, foi reconhecida como similar à formada pelo casamento judicial, 

conforme os §§ 3º e 4º 168. Ou seja, foi extinta a necessidade da certidão de 

 
162 Ibidem. p. 68. 
163 PITANGUY, Jacqueline. Op. Cit. p. 47 
164 ROCHA, Enid. A Constituição Cidadã e a institucionalização dos espaços de participação social: 
avanços e desafios. 20 anos da constituição cidadã: avaliação e desafio da seguridade social, Anfip, 
Brasília, 2008. p. 5. Disponível em: 
<https://www.ipea.gov.br/participacao/images/pdfs/participacao/outras_pesquisas/a%20constituio%20
cidad%20e%20a%20institucionalizao%20dos%20espaos%20de%20participao%20social.pdf>. 
Acessado em: 2 de abril de 2020. 
165 PITANGUY, Jacqueline. Op. Cit. p. 52. 
166 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. 
167 Art. 226. § 5º Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo 
homem e pela mulher. 
168 Art. 226. § 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. § 4º Entende-se, 
também, como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes. 

https://www.ipea.gov.br/participacao/images/pdfs/participacao/outras_pesquisas/a%20constituio%20cidad%20e%20a%20institucionalizao%20dos%20espaos%20de%20participao%20social.pdf
https://www.ipea.gov.br/participacao/images/pdfs/participacao/outras_pesquisas/a%20constituio%20cidad%20e%20a%20institucionalizao%20dos%20espaos%20de%20participao%20social.pdf
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casamento para que se comprovasse a relação familiar. O § 7º do mesmo artigo 

trouxe em seu rol a livre decisão igualitária dos consortes para o planejamento 

familiar, baseado no princípio da dignidade da pessoa humana e da paternidade 

responsável. A proteção também foi dada aos filhos, uma vez que o artigo 227 

trouxe em seu rol a proibição de qualquer discriminação destes relacionadas à 

filiação, assegurando os adotados e os que foram concebidos de uma suposta 

relação de adultério169. 

Em relação ao trabalho, a Magna Carta certificou em seu artigo 7º direitos em 

prol da unanimidade, como no inciso XXX que confere a proibição da diferença 

salarial por motivo de sexo, idade cor ou estado civil. Outrossim, o inciso XVIII 

adotou a licença à gestante por cento e vinte dias, sem prejuízo de seu salário ou de 

seu emprego e o inciso XX dispôs a proteção da mulher no mercado de trabalho 

através de incentivos específicos. A partir disso, é possível verificar um benefício 

feminino, porém existem fundamentações nessa diferença de tratamento. A primeira 

corresponde que a mulher necessita de um período de repouso e de amamentação 

após o parto, ou seja, é uma necessidade biológica170. A segunda se argumenta 

pelo reconhecimento de que há desigualdades que privilegiam os homens no 

ambiente de trabalho por motivos meramente machistas171. Por conseguinte, ainda 

em relação às mães, o inciso XXV tem caráter assistencial e dispõe o auxílio gratuito 

de creches aos filhos até seis anos de idade (posteriormente reduzido para cinco), o 

que ajuda na efetividade do período laboral dos pais 

No que tange à aposentadoria, o artigo 40, III, alíneas a e b, dispôs dos 

prazos diferentes entre homens e mulheres para a aposentadoria do serviço público 

ou efetivo172. À época, a regra era que a mulher poderia se aposentar com cinco 

 
169  Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao 
jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 
comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, 
violência, crueldade e opressão. 
170 MACIEL, Eliane Cruxên Barros de Almeida. A igualdade entre os sexos na Constituição de 1988. 
Senado Federal. Brasília: 1997. p. 10. Disponível em: 
<http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/159/10.pdf?sequence=4&isAllowed=y>. 
Acessado em: 4 de abril de 2020. 
171 Ibidem. p. 10. 
172 Art. 40. III - voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício 
no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, observadas as 
seguintes condições: a) sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição, se homem, e 
cinquenta e cinco anos de idade e trinta de contribuição, se mulher; b) sessenta e cinco anos de 
idade, se homem, e sessenta anos de idade, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de 
contribuição 

http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/159/10.pdf?sequence=4&isAllowed=y
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anos de antecedência do homem. Tal fato tinha como fundamentação a dupla 

jornada de trabalho que a mulher teria levado, conciliando a vida no lar e a vida 

profissional, e assim resultando na maior carga horária em relação ao homem173. 

Também se levava em consideração a diferença de oportunidade de trabalho entre 

os gêneros, em que o desemprego era substancialmente maior e a participação 

laboral inferior comparado ao homem e o modelo de inclusão produtiva feminina era 

mais vulnerável174. Com isso, pode-se concluir que examinava o suposto tempo 

formal e informal de ocupação e não exatamente a idade mínima de contribuição. 

Logo, teoricamente o artigo não leva em consideração o princípio da isonomia, 

dando certo privilégio à trabalhadora, mas até certo ponto de vista. Tal demanda foi 

sujeita a polêmicas há décadas, e modificada recentemente pela Emenda 

Constitucional nº 103, vulgo Reforma da Previdência, que aumentou em dois anos, 

somente para as mulheres, a idade para o benefício. 

Ademais, o artigo 201, II confere a proteção à maternidade no que tange à 

previdência, especialmente à gestante. A maternidade também é sujeita à 

assistência social aos que necessitam, independente da contribuição à seguridade 

social, de acordo com o artigo 203, I. Outros direitos concedidos foram a permissão 

das mães presidiárias a permanecerem com seus filhos no período de 

amamentação, e a licença da mulher ter titularidade da terra rural, dispostos 

respectivamente no artigo 5º, L e no artigo 189, parágrafo único. 

O objetivo da Constituição Federal de 1988 de ter um caráter progressista e 

voltado aos direitos humanos foi alcançado e de extrema importância para a 

civilização brasileira, que aclamava pela democracia depois de ter vivido anos de 

autoritarismo governamental. O avanço dado ao ordenamento jurídico nacional foi 

amplo, principalmente se comparado com os outros seis que já haviam legislado no 

Brasil e pelo fato de ter como participação o seu principal destinatário: o povo. As 

normas desenvolvidas puderam conceber e ampliar direitos legítimos a quem 

recebia tratamento desigual, como por exemplo, as mulheres.  

A luta das mulheres em busca da igualdade constitucional foi uma das 

principais e a que causou maior impacto social, seja de forma direta, com o expresso 

 
173 AMARAL, Aline Diniz; et. al. A questão de gênero na idade para aposentadoria no Brasil: 
elementos para o debate. IPEA –Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Brasília: Maio de 2019. p. 
11. Disponível em: < http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/9235/1/TD_2466.pdf>. Acessado 
em: 4 de abril de 2020. 
174 Ibidem. p. 31. 

http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/9235/1/TD_2466.pdf
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literalmente na Carta, ou indireta, com a existência de dispositivos que forneceram 

base para que se criassem leis importantíssimas futuramente, como a Lei Maria da 

Penha que se embasou no artigo 226, § 8º que obrigava o Estado a criar 

mecanismos para impedir a violência doméstica. Contudo, as conquistas alcançadas 

não significaram a excelência do ordenamento no que tange à igualdade, pois esta 

deixou de tratar sobre assuntos relevantes, como o reconhecimento da livre 

expressão sexual da comunidade Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transgêneros e 

seus direitos civis e penais. No entanto, a Constituição não é instrumento rígido e 

pode ser atualizada através das Emendas Constitucionais, o que da espaço para a 

sua renovação de acordo com as transformações da sociedade.  

 

4.2. As mudanças na legislação civil trazidas pela Constituição de 1988 

A Constituição de 1988 além de estabelecer inúmeros direitos progressistas a 

favor da igualdade, manteve também a dissolubilidade da sociedade conjugal 

através do divórcio, que foi disposto no rol do seu artigo 226, §6º175. Porém, o 

dispositivo trouxe inovações nas regras de prazos para sua obtenção e, 

consequentemente, a concepção de nova nomenclatura. Em relação ao divórcio de 

fato, agora denominado como direto, passou a ser permitido o seu requerimento a 

partir de dois anos de matrimônio, ao invés de cinco, tendo então efetividade 

imediata176. Por outro lado, o divórcio-conversão, ou indireto, expôs caráter 

facultativo, e poderia ser solicitado após um ano de separação judicial, ao invés de 

três. Dessa forma, foi necessária a modificação de dispositivos da Lei nº 6.515/77, a 

qual regulava o tema anteriormente, que acabara por se tornar incompatível com a 

Carta Magna.  

A retificação do compilado se deu inicialmente pela Lei nº 7.841, de 17 de 

outubro de 1989. Esta revogou em seu artigo 1º o disposto no artigo 358 do Código 

Civil de 1916, que negava o reconhecimento dos filhos incestuosos e os adulterinos. 

 
175 Art. 226 CFRB/88. § 6º O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio, após prévia separação 
judicial por mais de um ano nos casos expressos em lei, ou comprovada separação de fato por mais 
de dois anos. 
176 CAVALHEIRO, Rafael Colombo. Divórcio extrajudicial: a facilidade em escritura pública. São 
Paulo: 2016. Monografia de final de curso. Departamento de Direito do Centro Universitário Toledo 
Araçatuba. p. 44. Disponível em: < 
https://servicos.unitoledo.br/repositorio/bitstream/7574/533/1/Divorcio%20extrajudicial%20a%20facilid
ade%20em%20escritura%20publica%20-%20Rafael%20Colombo%20Cavalheiro.pdf> Acessado em: 
6 de abril de 2020. 

https://servicos.unitoledo.br/repositorio/bitstream/7574/533/1/Divorcio%20extrajudicial%20a%20facilidade%20em%20escritura%20publica%20-%20Rafael%20Colombo%20Cavalheiro.pdf
https://servicos.unitoledo.br/repositorio/bitstream/7574/533/1/Divorcio%20extrajudicial%20a%20facilidade%20em%20escritura%20publica%20-%20Rafael%20Colombo%20Cavalheiro.pdf
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A norma tornara-se inconstitucional a partir do artigo 227 da Lei Maior de 1988, que 

proibiu a discriminação dos filhos com relação à filiação. Em relação à Lei do 

Divórcio, foram modificados artigos como o 36, parágrafo único, I, alterando a regra 

de fundamentação para contestação no caso de falta do decurso de três anos para 

um ano da separação judicial, e o artigo 40, atualizando o prazo para a possibilidade 

do divórcio direto para dois anos a contar da data do casamento. Ademais, foram 

revogados o §1º do artigo 40 e o artigo 38 do mesmo ordenamento, que se tratavam 

respectivamente das causas restritivas para pedir o divórcio de fato, e a 

possibilidade de se pedir a dissolução uma única vez, juntamente com todos os 

artigos que dispunham contrariamente ao tratado na lei, conforme o disposto em seu 

artigo 5º177. 

Apesar da Lei nº 7.841/89 ter como objetivo adequar as leis civis às 

constitucionais, somente algumas normas sofreram alterações. Outras que poderiam 

ser julgadas como inconstitucionais continuaram vigorando, como artigo 10, §1º da 

Lei do Divórcio178. Esta trazia em seu rol a determinação de que sendo os dois 

cônjuges considerados culpados pela dissolução, os filhos menores ficariam sob a 

guarda da mãe. É possível concluir que o dispositivo contraria o prescrito no artigo 

226, §5º da Constituição, em que os direitos e deveres da sociedade conjugal são 

exercidos igualmente entre o homem e a mulher. Assim, a mulher seria privilegiada 

em relação à guarda dos descendentes. Porém, a escolha por não modificar a 

norma partiu do argumento em que foi preservado o vínculo maternal, o que seria 

naturalmente preferência do menor, logo, utilizando a expressão “mãe” na redação 

ao invés de “mulher” ou “cônjuge feminino”179.  

Outra incoerência pode ser demonstrada a partir do artigo 25 e o §1º do artigo 

5º180 da Lei do Divórcio. O primeiro foi diretamente afetado pela mudança 

constitucional, visto que se tratava do prazo para a conversão da separação em 

 
177 Art. 5º Lei n° 7.841/89. Revogam-se as disposições em contrário. 
178 Art. 10 Lei n° 6.515/77. § 1º - Se pela separação judicial forem responsáveis ambos os cônjuges; 
os filhos menores ficarão em poder da mãe, salvo se o juiz verificar que de tal solução possa adv 
prejuízo de ordem moral para eles. 
179 OLIVEIRA, Romero Marcelo da Fonseca. Alterações introduzidas na Lei n° 6.515/77 pela 
Constituição de 1988. Revista Informação Legislativa. a. 30 n. 119. Brasília: jul./set. 1993. p. 315. 
Disponível em: 
<http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/176185/000483919.pdf?sequence=3&isAllowed=
y>. Acessado em: 6 de abril de 2020. 
180 Art. 5° Lei n° 6.515/77. § 1º - A separação judicial pode, também, ser pedida se um dos cônjuges 
provar a ruptura da vida em comum há mais de 5 (cinco) anos consecutivos, e a impossibilidade de 
sua reconstituição. 

http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/176185/000483919.pdf?sequence=3&isAllowed=y
http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/176185/000483919.pdf?sequence=3&isAllowed=y
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divórcio, que passou de três anos para um ano. Este dispositivo não foi alterado pela 

Lei nº 7.841/89, sendo que era claramente inconstitucional. O segundo passou a ser 

uma norma desnecessária, pois dizia que o cônjuge interessado na ruptura deveria 

esperar por cinco anos de matrimônio para conseguir obtê-la, o que deixou de ter 

sentido a partir do momento que a Constituição determinou que bastasse dois anos 

de separação para requerê-la. O fato de não terem sido alterados pela lei 

retificadora transfigura claramente uma falha do legislador181. 

Tais dispositivos só foram corrigidos com a Lei n° 8.408, de 13 de fevereiro de 

1992, a qual foi elaborada unicamente para esse propósito. Isto posto, a nova 

redação do artigo 5º, §1º passou a prever a oportunidade da separação judicial após 

da ruptura da vida em comum há mais de um ano, e o artigo 25, a conversão desta 

em divórcio após um ano consecutivo da disjunção. O ultimo artigo, além de ter sido 

modificado, foi incrementado com um parágrafo único em que estabelecia que a 

sentença de conversão determinava que a mulher deveria reestabelecer o antigo 

nome de solteira, salvo as hipóteses dos incisos I, II e III182. 

No entanto, apesar das mudanças trazidas por essas duas leis no que tange 

ao divórcio, o Código Civil de 1916 encontrava-se completamente desatualizado 

com relação à nova Constituição Federal vigente. Mesmo que algumas normas nele 

exposto não fossem claramente inconstitucionais, como as retificadas, era evidente 

que a legislação não obedecia aos consagrados princípios de igualdade e liberdade 

que agora eram referência. Ademais, já havia se passado mais de setenta décadas 

desde a elaboração do primeiro ordenamento civil, e este não era somente 

ultrapassado com relação à jurisdição atual, mas também com os novos costumes 

da sociedade, que estavam em constante transformação. As alterações que a 

consolidação havia sofrido no decorrer dos anos não foram suficientes para adequá-

lo à modernidade, e por esse motivo, era fundamental uma reconstrução civilista que 

abastecesse as vontades sociais progressistas e fixasse os direitos unanimes.  

 

 
181 CAVALHEIRO, Rafael Colombo. Op. Cit. p. 45. 
182 Art. 25. Parágrafo único. A sentença de conversão determinará que a mulher volte a usar o nome 
que tinha antes de contrair matrimônio, só conservando o nome de família do ex-marido se alteração 
prevista neste artigo acarretar: I - evidente prejuízo para a sua identificação; II - manifesta distinção 
entre o seu nome de família e dos filhos havidos da união dissolvida; III - dano grave reconhecido em 
decisão judicial. 
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4.3. A implementação de dispositivos igualitários no Código Civil de 2002 

A importância de um novo Código Civil havia se dado desde 1973, quando foi 

levado ao Congresso Nacional seu projeto de lei, porém, pela sua complexidade, foi 

necessário um longo tempo para sua reformulação para que ficasse de acordo com 

a jurisprudência atual, durando o total vinte e sete anos183. No entanto, o processo 

não foi contínuo, pois o Poder Executivo interrompeu em anos a elaboração do 

projeto motivado por diversos fatores, por exemplo, o declínio do autoritarismo 

militar, a instalação do regime democrático184, e também a concepção da 

Constituição Federal de 1988 que alterou praticamente toda a estrutura legal do 

país185.  

O Código foi desenvolvido pelo professor Miguel Reale, que era chefe da 

Comissão Revisora e Elaboradora do Código Civil desde 1969, teve sua publicação 

em 10 de janeiro de 2002, pela Lei 10.406/02, e sua vigência a partir de janeiro de 

2003186. A mudança era tão grande que foi preciso um período mínimo para o 

entendimento e o estudo dos juristas brasileiros, antes que iniciasse sua vigência. O 

diploma reflete os valores da fase pós-redemocratização, quais sejam a liberdade e 

os direitos humanos a todos, auxiliando também as minorias que sempre foram 

excluídas. Teve como base a Carta Magna de 1988, e em muitos artigos se 

confunde com as ordens desta, principalmente na parte de Direito de família que foi 

fundamentada nos princípios da dignidade da pessoa humana e da isonomia187. 

Teve também como propósito, dispositivos genéricos que admitem que os juízes 

julguem de acordo com o caso concreto em questão, podendo assim preencher 

 
183 LIMA, Manoel Hermes de. O atual Código Civil, sua intertextualidade e intersistematicidade como 
diretrizes metodológicas e sua proteção a grupos culturais. Revista de Informação Legislativa. a. 47. 
N. 188. Brasília: out./dez. 2010. p. 270. Disponível em: < 
https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/198725/000901855.pdf?sequence=1&isAllowed=
y>. Acessado em: 9 de abril de 2020 
184 REALE, Miguel. Visão geral do Projeto de Código Civil. Revista dos Tribunais, n. 752, ano 87. São 
Paulo: junho de 1998.. p. 1. Disponível em: < 
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/3464464/mod_resource/content/1/O%20novo%20C%C3%B3
digo%20Civil%20-%20Miguel%20Reale.pdf>. Acessado em: 9 de abril de 2020. 
185 PASSOS, Edilenice; LIMA, João Alberto de Oliveira. Memória Legislativa do Código Civil. Brasília: 
Senado Federal, 2012. p. xxi. Disponível em: 
<http://www.senado.leg.br/publicacoes/MLCC/pdf/mlcc_v1_ed1.pdf>. Acessado em: 9 de abril de 
2020. 
186 Ibidem. p. xxi. 
187 CASTELO, Fernando Alcântara. A igualdade jurídica entre os filhos: reflexo da 
constitucionalização do direito de família. Fortaleza: 2011. Monografia de final de curso. 
Departamento de Direito da Universidade Estadual do Ceará. p. 21. Disponível em: < 
https://jus.com.br/artigos/6028/a-mulher-e-o-codigo-civil-de-2002>. Acessado em: 9 de abril de 2020. 

https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/198725/000901855.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/198725/000901855.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.senado.leg.br/publicacoes/MLCC/pdf/mlcc_v1_ed1.pdf
https://jus.com.br/artigos/6028/a-mulher-e-o-codigo-civil-de-2002
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lacunas, deliberar de acordo com princípios éticos e ajustá-los de acordo com a 

atualidade e as transições sociais inevitáveis188.  

Os avanços em relação à mulher e ás questões igualitárias se concretizaram 

de forma satisfatória na lei, e retratou sua emancipação jurídica desde a forma mais 

simplificada, como a troca da expressão “pátrio poder” para “poder familiar189”, e da 

palavra “homem” para “pessoa” nos artigos 1º e 2º190.  

Já no que tange ao matrimônio, os avanços se deram praticamente em toda a 

sua disposição. Primeiramente, estabeleceu-se a igualdade de direitos e deveres 

entre os cônjuges no rol do artigo 1.511. Da mesma forma, a esposa, que pelo 

Estatuto da Mulher Casada havia sido posta como colaboradora do lar, agora seria 

assegurada constitucionalmente e civilmente com direito de direção da sociedade 

conjugal e poder familiar igual ao do marido, sendo o encargo exclusivo a um deles 

somente no caso da ausência do outro, e no caso de divergência de opiniões, 

decidida judicialmente, conforme o artigo 1.567 e artigo 1.631, respectivamente. 

Antes, a função só era reservada a esposa no caso do falecimento ou ausência do 

homem. 

O artigo 1.565, §2º reforçou a redação do artigo 226, §7º da Constituição, e 

permitiu o livre planejamento familiar igualmente aos dois consortes, com base nos 

princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da paternidade 

responsável, conceitos inexistentes na legislação de 1916. A idade núbil, que antes 

era de 16 anos para as mulheres e 18 para os homens na legislação de 1916, agora 

seria de 16 anos para ambos os noivos, trazendo uma igualdade plena no rol do 

artigo 1.517. Estabeleceu-se uma idade única para a deflagração do regime 

obrigatório de bens no artigo 1.641, II do novo ordenamento, sendo de 60 anos para 

o homem e para a mulher, revogando a antiga regra de 60 anos para o primeiro e de 

50 para a segunda. Além disso, o artigo 1.639, §2°, agora permitia a volubilidade do 

regime de bens escolhido, que anteriormente era irrevogável.  

Em relação à manutenção da família, a mulher é responsável junto com o 

marido por esta, na dimensão de seus bens e seu salário, independentemente do 

regime adotado, segundo o artigo 1.565 e artigo 1.568. Na antiga legislação civil, a 

 
188 REALE, Miguel. Op. Cit. p. 7. 
189 Ibidem. p. 6. 
190 Art. 1º Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil.  Art. 2º A personalidade civil da 
pessoa começa do nascimento com vida; mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do 
nascituro. 
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esposa só estava sujeita a esse encargo no caso de separação absoluta de bens, 

por contrário, seria compromisso somente do marido. Tal manutenção consiste tanto 

na perspectiva material quanto na formal, que são respectivamente em relação ao 

afeto mútuo entre os cônjuges e os filhos, e em relação às despesas do lar191. A 

percepção se fundamenta a partir da ascensão da mulher no ambiente de trabalho e 

a revogação da separação de bens particulares da mesma no casamento192. Dessa 

forma, não respeitaria a modernidade que esta contribuísse somente com tais bens 

no sustento familiar. 

Outro ponto de unanimidade que o Código concebeu foi em relação à 

emancipação dos filhos, que determinou em seu artigo 5º, parágrafo único, I, que 

pode ser dada por ambos os pais, ou por somente um se o outro estiver ausente. A 

antiga legislação só admitia a emancipação pela mãe no caso de falecimento do pai. 

Por conseguinte, em caso de separação do casal, a guarda dos filhos deixou de ser 

fundamentada no princípio da culpabilidade, sendo agora determinada pelo mero 

acordo do casal, ou conforme as condições que melhor favorecer a criança, 

podendo ser estendida a terceiros, caso o juiz reconheça que não cabe aos pais, 

segundo o artigo 1.583. Além do mais, uma mudança que exemplifica claramente o 

equilíbrio de direitos foi a possibilidade de o marido contrair o sobrenome de sua 

esposa, conforme o artigo 1.565, § 1o. O Código Civil de 1916 obrigava somente a 

mulher a dispor do nome do homem de forma perpétua, e depois foi alterado pela 

Lei do Divórcio de forma que a mulher poderia removê-lo após a separação. Porém, 

nenhuma disposição permitia que o homem tivesse esse direito também.  

Dispositivos completamente machistas como a anulação do casamento sob 

hipótese de erro essencial à pessoa, com base no desconhecimento do 

defloramento anterior da esposa e a deserdação da filha que fosse considerada 

desonesta, foram revogados. Lembra-se que tais hipóteses eram baseadas na 

preservação da virgindade feminina e que a regra aplicava-se somente a essa, 

pouco importando as condições do marido no matrimônio. O empoderamento da 

sexualidade da mulher já era questão posta em evidência pelas feministas há 

 
191 ANTHONY, Susan Brownell. A mulher e o direito: Um estudo dos direitos da mulher na sociedade 
conjugal à luz do novo Código Civil. Revista Âmbito Jurídico.  São Paulo: 30 de abril de 2006. 
Disponível em: <https://ambitojuridico.com.br/edicoes/revista-28/a-mulher-e-o-direito-um-estudo-dos-
direitos-da-mulher-na-sociedade-conjugal-a-luz-do-novo-codigo-civil/>. Acessado em: 9 de abril de 
2020. 
192 Ibidem.  

https://ambitojuridico.com.br/edicoes/revista-28/a-mulher-e-o-direito-um-estudo-dos-direitos-da-mulher-na-sociedade-conjugal-a-luz-do-novo-codigo-civil/
https://ambitojuridico.com.br/edicoes/revista-28/a-mulher-e-o-direito-um-estudo-dos-direitos-da-mulher-na-sociedade-conjugal-a-luz-do-novo-codigo-civil/
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décadas, e o regulamento encontrava-se completamente arcaico, tendo em vista 

que nenhuma das leis que alteraram o Código Civil de 1916 modificou ou revogou 

tais dispositivos. Ou seja, mesmo grande parte dos homens não alegando mais essa 

violação por terem acompanhado a evolução da sociedade, a anulabilidade do 

casamento e a deserdação da filha com base na virgindade foram legais até o ano 

de 2003. 

 Por outro lado, o código fez jus às mudanças trazidas pela Lei do Divórcio e 

pela Constituição Federal de 1988, e conservou ou aprimorou os dispositivos 

progressistas, como exemplo, a possibilidade de tanto o homem quanto a mulher de 

pedir alimentos no caso de separação que foi mantido no artigo 1.694. Ademais, os 

dispositivos que regem a dissolução da sociedade e do vínculo conjugal ficaram 

expressos entre os artigos 1.571 e 1.582, mantendo a essência anteriormente 

adotada pela Lei nº 6.515/77 e pela Carta Magna, sem nenhuma alteração 

substancial, conservando o pré-requisito da separação judicial para a propositura do 

divórcio.  

O legislador abandonou a ideia da sociedade conjugal machista, em que 

diferenciava o papel dos pais com base no sexo, e abrangeu os princípios 

constitucionais da igualdade jurídica dos consortes e o da direção conjunta193. O 

último princípio requer o consenso de ambos na conduta das questões familiares, 

seja individual ou patrimonialmente, e rege a base da relação igualitária do casal 

para decisões como o domicílio, a administração de bens e o funcionamento do 

controle familiar, e também se aplica aos bens comuns que foram proibidos de ser 

reservados à esposa194. Ou seja, a criação de princípios que determinam a 

igualdade de deveres dos consortes foi essencial para moldar os dispositivos que 

vieram a ser criados na legislação civil e proporcionar um grande avanço 

jurisdicional em relação à equidade dos gêneros.  

Porém, é possível observar algumas falhas no Código Civil, como o preceito 

da preservação conjugal, que é ilustrado através da possibilidade do casamento por 

procuração, disposto no artigo 1.542, e a inviabilidade tanto da separação judicial 

 
193 VIEGAS, João Francisco Moreira. Reflexões sobre o novo Código Civil – Mudanças operadas no 
direito da família e das sucessões. De jure – Revista jurídica do Ministério Público do Estado de 
Minas Gerais. Minas Gerais: 30 de novembro de 2007. p. 351.  Disponível em: < 
https://aplicacao.mpmg.mp.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/226/reflexoes%20novo%20codigo%
20civil_Viegas.pdf?sequence=1>. Acessado em: 9 de abril de 2020. 
194 Ibidem. p. 351. 

https://aplicacao.mpmg.mp.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/226/reflexoes%20novo%20codigo%20civil_Viegas.pdf?sequence=1
https://aplicacao.mpmg.mp.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/226/reflexoes%20novo%20codigo%20civil_Viegas.pdf?sequence=1
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como do divórcio de fazê-lo pelo mesmo mecanismo, conforme os artigos 1.576, 

parágrafo único e 1.582, respectivamente. Tal determinação é desatualizada, uma 

vez que o Direito de Família tem viabilizando a liberdade de escolha do casal 

gradualmente, abandonando o caráter de idealismo do matrimônio.  

No que tange à permanência da discriminação na legislação, o artigo 1.600 

traz em seu rol que não basta a confissão de adultério pela mulher, para ilidir a 

presunção legal de paternidade. O dispositivo ameaça a credibilidade da palavra 

feminina, uma vez que supõe que a esposa poderia fazer a revelação somente para 

instigar o marido, e se caso tenha ocorrido após anos do nascimento, a relação de 

paternidade já seria caracterizada socioafetivamente195. Esse atributo desestimula a 

verdade biológica da filiação e considera uma paternidade fundamentada somente 

no evento da criança nascer em certo ambiente familiar196. Outrossim, o artigo 

1.736, I, permite a mulher casada escusar-se da tutela. Pode-se considerar a regra 

inconstitucional, visto que traz um tratamento desigual entre os sexos, e não ter 

nenhum artigo que regulamenta a mesma questão para os homens. Entende-se que 

o dispositivo remete à submissão feminina, que adequava a vontade desta de 

acordo com a do homem. Assim, a esposa não tem autonomia para assumir a 

tutoria, pois o mero fato de ser casada da permissão para a mesma negar o 

compromisso197.  

O Código deixou de tratar assuntos importantes como os avanços 

tecnológicos do ramo genético e suas possibilidades de fertilização artificial, e as 

relações homoafetivas que não tiveram nenhum direito admitido, tampouco o 

reconhecimento familiar. Porém, o aperfeiçoamento do diploma foi sendo feito 

conforme o tempo de sua vigência através da criação de leis modificadoras de todos 

os temas, inclusive o Direito de Família. Tem-se como exemplo das mais relevantes 

a elaboração da Lei no 13.715, que ampliou o rol da perda do poder familiar tratado 

no artigo 1.638, incluindo o inciso V e o parágrafo único, abrangendo os que 

 
195 OLIVEIRA, Daniela Bogado Bastos de. Presunções de paternidade. Revista da Faculdade de 
Direito de Campos, Ano VI, no 7. Campos dos Goitacazes: dezembro de 2005. p. 362. Disponível em: 
<http://fdc.br/Arquivos/Mestrado/Revistas/Revista07/Discente/01.pdf>. Acessado em: 10 de abril de 
2020. 
196 DIAS. Maria Berenice. Quem é o pai? Porto Alegre: 10 de setembro de 2010. p. 1. Disponível em: 
<http://www.mariaberenice.com.br/uploads/2_-_quem_%E9_o_pai.pdf>. Acessado em: 10 de abril de 
2020. 
197DIAS, Maria Berenice. A mulher no Código Civil.... p. 4. 

http://fdc.br/Arquivos/Mestrado/Revistas/Revista07/Discente/01.pdf
http://www.mariaberenice.com.br/uploads/2_-_quem_%E9_o_pai.pdf
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entregarem o filho irregularmente à adoção, e praticarem crimes graves contra o 

outro titular do mesmo poder ou contra o descendente.  

Da mesma maneira, a Lei no 11.698/08 regulou a possibilidade da guarda 

compartilhada, que poderia ser decretada pelo juiz na hipótese de acordo entre os 

pais ou preferencialmente, se não ocorrer consenso eles sobre o assunto. Antes a 

esta, a guarda era majoritariamente unilateral, com a permissão de visitas do outro 

cônjuge. O sistema era prejudicial para o filho, pois não tinha a presença ativa de 

algum dos pais na sua rotina, o que acarretava na alienação parental e na provável 

extinção da relação familiar entre o excluído com seu descendente198. O compilado 

alterou o artigo 1.583 e a maioria dos seguintes, que tratavam sobre o assunto, 

porém também apresentou deficiências que foram retificadas com a criação da Lei 

no 13.058/14. Esta última tornou a guarda compartilhada como regra no caso de 

falta de acordo entre os pais e, por esse motivo, revogou todos os dispositivos que 

determinavam a quem se daria a guarda da prole, tentando aproximar o equilíbrio199. 

Tal modificação foi feita a partir do entendimento de que o juiz somente estaria 

decretando a modalidade de guarda no caso dos pais que mantinham uma relação 

amigável, ou seja, seletivamente e a prejuízo do menor200. 

Além do mais, a Lei no 12.010/09 alterou um total de 54 dispositivos 

expressos na Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, qual seja a que protege 

integralmente os direitos da criança e do adolescente. As modificações foram feitas 

no que tange o procedimento para a adoção, a fim de facilitar o acesso aos 

interessados e reduzir o tempo das crianças sem família no orfanato201. O rol de 

inovações é longo, mas pode ser exemplificado pela solidificação de um controle 

 
198 ALVES, Leonardo Barreto Moreira. A guarda compartilhada e a Lei nº 11.698/08. De jure: revista 
jurídica do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, n.13. Belo Horizonte: Dezembro de 2009. p. 
236. Disponível em: 
<https://aplicacao.mpmg.mp.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/81/guardacompartilhada_Alves.pdf
?sequence=1>. Acessado em: 11 de abril de 2020. 
199 ROOS, Manuela Munhoz; BERTANI, Bianca Corbellini. A guarda compartilhada frente aos 
enunciados da lei no 13.058/14. Revista Destaques Acadêmicos, Lajeado, v. 8, n. 2. Rio Grande do 
sul: 2016. p.253. Disponível em: < 
http://www.univates.br/revistas/index.php/destaques/article/download/1024/1011>. Acessado em: 11 
de abril de 2020. 
200 Parecer da Senadora Angela Portela pela aprovação do projeto de lei nº 117/2013. Parecer na 39ª 
Reunião de 26/11/2014. Disponível em: <https://legis.senado.leg.br/sdleg-
getter/documento?dm=3630498&ts=1571777525016&disposition=inline>. Acessado em: 11 de abril 
de 2020. 
201 LOPES, Jacqueline Paulino; FERREIRA, Larissa Monforte. A lei 12.010/09 e as inovações no 
Estatuto da Criança e do Adolescente. Universidade Metodista de São Paulo. São Paulo. 2010. p. 3. 
Disponível em: <https://portal.metodista.br/gestaodecidades/publicacoes/artigos/sippi-2010-
2/A%20Lei%2012010.pdf>. Acesso em:  11 de abril de 2020. 

https://www.migalhas.com.br/coluna/familia-e-sucessoes/252421/os-15-anos-do-codigo-civil-brasileiro-e-as-relacoes-familiares-na-contemporaneidade
https://www.migalhas.com.br/coluna/familia-e-sucessoes/252421/os-15-anos-do-codigo-civil-brasileiro-e-as-relacoes-familiares-na-contemporaneidade
https://aplicacao.mpmg.mp.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/81/guardacompartilhada_Alves.pdf?sequence=1
https://aplicacao.mpmg.mp.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/81/guardacompartilhada_Alves.pdf?sequence=1
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=3630498&ts=1571777525016&disposition=inline
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=3630498&ts=1571777525016&disposition=inline
https://portal.metodista.br/gestaodecidades/publicacoes/artigos/sippi-2010-2/A%20Lei%2012010.pdf
https://portal.metodista.br/gestaodecidades/publicacoes/artigos/sippi-2010-2/A%20Lei%2012010.pdf
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mais rígido de tais abrigos, batizado de acolhimento institucional, além de permitir 

que pessoas solteiras, com diferença de idade de 16 anos do menor, sejam aptas ao 

processo202.  Outrossim, foi estabelecido auxílio pré-natal, pós-natal e psicológico 

publicamente às gestantes que declararam interesse em doar o bebê, evitando 

assim o abandono e viabilizando o acompanhamento ao pai interessado, e também 

salvaguardou o direito do adotado de saber sua origem biológica203. As alterações 

acarretaram na revogação de praticamente todos os artigos do capítulo da adoção 

do Código Civil e estipulou, pelo seu artigo 1.618 que esta seria deferida na forma 

prevista pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. 

A dissolução do casamento sofreu expressivas mudanças após a publicação 

do Código Civil de 2002. A primeira foi realizada pela Lei no 11.441/07, que 

regulamentou a possibilidade da separação e do divórcio consensual pela via 

extrajudicial, ou seja, sem intervenção do Poder Judiciário e através de escritura 

pública lavrada no tabelião. A norma teve como propósito diminuir a quantidade de 

processos forenses em trâmite e descomplexificar o procedimento da ação, 

resultando em menor tempo de realização e menor custo, tanto para aos 

interessados, quanto ao Estado204. Isso é, visto que a separação é amigável e que 

não existe conflito entre o casal, é dispensável que o procedimento seja burocrático 

e longo. Dessa forma, foram alterados os artigos 982, 983 e 1.031 e acrescentado o 

artigo 1.124-A do Código de Processo Civil de 1973. A opção pelo instrumento 

extrajudicial foi dada como uma faculdade da parte, no caso destas não terem filhos 

menores ou incapazes, e não uma obrigação. 

Porém, relevante foi a criação da Emenda Constitucional no 66/10, que 

modificou o rol do artigo 226, §6º da Constituição Federal de 1988 e extinguiu a 

separação judicial e o prazo mínimo para propositura. Esta facilitou o divórcio direto 

que agora não tinha pré-requisito e poderia ser pedido a qualquer momento, ou seja, 

revogou o divórcio-conversão e extinguiu a necessidade da causa de pedir e a 

produção probatória. O objetivo foi fundamentado na conveniência em transformar o 

 
202 CORNÉLIO, Laís do Amor. Adoção: o que mudou com a Lei 12.010/09? Conteúdo Jurídico, 18 de 
out. 2010. Disponível em: <http://www.conteudojuridico.com.br/consulta/Artigos/21902/adocao-o-que-
mudou-com-a-lei-12-010-09>. Acessado em: 11 de abril de 2020.  
203 Ibidem. 
204 PINTO, Vitória Régia Nicolau de Lima; OLIVEIRA, Sonia de. Os efeitos da Lei no 11.441/07 para a 
sociedade e para o judiciário de Tianguá/CE. Revista Acadêmica da Escola Superior do Ministério 
Público do Estado do Ceará. Ano IV- Número 1 - Semestral. Fortaleza: 2012. p. 2. Disponível em: < 
http://tmp.mpce.mp.br/esmp/publicacoes/edi001_2012/artigos/13_Vitoria.Regia.Nicolau.de.Lima.Pinto.
pdf>. Acessado em: 12 de abril de 2020. 

http://www.conteudojuridico.com.br/consulta/Artigos/21902/adocao-o-que-mudou-com-a-lei-12-010-09
http://www.conteudojuridico.com.br/consulta/Artigos/21902/adocao-o-que-mudou-com-a-lei-12-010-09
http://tmp.mpce.mp.br/esmp/publicacoes/edi001_2012/artigos/13_Vitoria.Regia.Nicolau.de.Lima.Pinto.pdf
http://tmp.mpce.mp.br/esmp/publicacoes/edi001_2012/artigos/13_Vitoria.Regia.Nicolau.de.Lima.Pinto.pdf
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processo mais eficiente, rápido e sem burocracias, pois uma vez que o casal decidiu 

que não há mais vida em comum, é desnecessário que estes sejam obrigados a 

aguardar um lapso temporal para finalizar o sofrimento, além de haver uma 

percepção de que os casais que se reconciliavam posteriormente eram mínimos205. 

O anterior processo binário de dissolução baseava-se na moral e na religião que 

idealizavam o casamento e dificultava sua ruptura, o que não se encaixava no atual 

cenário de uma nação laica, democratizada e regida sob o princípio da interferência 

mínima do Estado na esfera privada206. Portanto, a alteração constitucional somente 

seguiu a evolução jurisdicional que havia de ocorrer naturalmente. 

Por fim, o Novo Código de Processo Civil de 2015 regulamentou os 

procedimentos judiciais adotados nos processos de família em relação a sua forma 

prática, priorizando a autocomposição. Como visto, a legislação civil passou por 

constantes mudanças desde a sua publicação em 2002, sempre tendendo ao 

aperfeiçoamento com base nos direitos humanos, inclusão e igualdade de gênero. O 

ordenamento trouxe mudanças revolucionárias na jurisdição brasileira, 

principalmente comparada ao antigo regulamento, e assegurou pessoas que nunca 

haviam sido representadas ou incluídas civilmente. O ideal não é possível de ser 

alcançado, pois a sociedade está em constante transformação, o que resulta na 

necessidade da atualização recorrente das normas que também sofrem os efeitos. 

Porém, é possível observar que o legislador vem cumprindo seu papel efetivamente, 

deixando claras suas pretensões progressistas e se adequando à modernidade das 

matérias.  

 

 

 

 

 

 
205 OTONI, Fernanda Aparecida Corrêa. Divórcio: fim da separação judicial? Instituto Brasileiro de 
Direito de Família - IDBFam. Belo Horizonte: Dezembro de 2011. p. 2. Disponível em: < 
http://www.ibdfam.org.br/_img/artigos/EC%2066_2010%20Div%C3%B3rcio%2023_12_2011.pdf>. 
Acessado em: 11 de abril de 2020. 
206 RABELO, César Leandro de Almeida. Separação e a Emenda Constitucional no 66/10: 
Incompatibilidade Legislativa. Instituto Brasileiro de Direito de Família – IDBFam. Belo Horizonte: 2 de 
agosto de 2011. p. 6. Disponível em: 
<http://www.ibdfam.org.br/_img/artigos/Separa%C3%A7%C3%A3o%20EC%2066_2010.pdf>. 
Acessado em: 12 de abril de 2020.  

http://www.ibdfam.org.br/_img/artigos/EC%2066_2010%20Div%C3%B3rcio%2023_12_2011.pdf
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5. CONCLUSÃO 

 A inserção da mulher no ambiente de trabalho em meio a Revolução Industrial 

do Século XVIII foi elemento essencial para a criação de um pensamento crítico da 

sua posição na sociedade e o reconhecimento da falta de proteção legislativa que 

esta recebia. A propagação dessa concepção se deu de forma gradual no ocidente, 

chegando ao Brasil no século XIX. A partir de então, iniciou-se um movimento para a 

conscientização das mulheres brasileiras e a formação de estratégias de 

mobilização feminina para conquistar direitos básicos que antes eram ausentes.  

 O Código Civil de 1916 apresentava paradigmas opostos à mobilização 

feminina, colocando a mulher no rol de relativamente incapazes e concretizando o 

patriarcado na civilização, submetendo o papel da esposa e da filha como meros 

pertences de seus maridos e pais. Tal fato se deu principalmente pela falta de 

representação feminina na comissão de elaboração do Código, que foi composta 

inteiramente por homens que não tinham a visão de igualdade e desenvolveram um 

retrato dos costumes da época, que eram completamente machistas.  

 A legislação civil foi expressamente desigual no tratamento dos gêneros, 

mesmo quando se abordava a mesma situação. A repartição do homem livre e a 

mulher submissa foi regularizada, restringindo a esposa à esfera privada, a qual não 

poderia exercer atos da vida civil e econômica sem a permissão do marido. A 

institucionalização do machismo na civilização foi devastadora para as mulheres, 

que já reconheciam a desigualdade, já aclamavam por liberdade e já afloravam a 

opinião própria. No entanto, a luta contra os dispositivos discriminatórios se tornou 

um objetivo para as feministas.  

As dificuldades encontradas pelo movimento feminista na desconstrução de 

uma cultura patriarcal e machista no Brasil se demonstrou através da lentidão para 

se alterar dispositivos, como a aprovação do Estatuto da Mulher Casada somente 

em 1962, e a validação da Lei do Divórcio em 1977. Ademais, mesmo trazendo 

mudanças relevantes, as leis não foram revolucionárias para extinguir todas as 

questões discriminatórias sofridas pelas mulheres. A real transformação nos direitos 

igualitários veio com a criação da Constituição Federal de 1988, que tinha como 

característica a ascensão dos direitos humanos, o que foi essencial para que as 

feministas conseguissem implantar suas pautas com mais credibilidade. Porém, isso 

não significou que foi fácil a validação dos dispositivos inclusivos na Carta, 
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necessitando um intenso trabalho das ativistas com projetos estratégicos bem 

elaborados para o convencimentos dos parlamentares.  

Como consequência, a vigência da nova constituinte progressista transformou 

a legislação civil preconceituosa em ultrapassada e diversos dos seus dispositivos 

em inconstitucionais. Nesse cenário, foi criado o Código Civil de 2002, que adquiriu 

em sua essência a inserção da igualdade de gênero, a proteção da mulher e a 

desconstrução do machismo jurisdicional. Porém, é fato que a implementação da lei 

não tem efeito integralizado no caso concreto, e que não é o suficiente para alterar o 

preconceito estrutural da sociedade.  

Logo, mesmo com as conquistas feministas de inclusão legal da mulher, não 

significa que a luta há de acabar. O combate à discriminação de gênero vai além da 

simples mudança jurídica, pois a visão está fortemente enraizada nos brasileiros, o 

que é consequência da normalização da intolerância pelo Código Civil de 1916. É 

válido dar enfoque que o ordenamento vigorou por quase um século no território 

nacional, e que sua substituição ocorreu em menos de duas décadas. Ou seja, é 

muito recente, e comparado aos antecedentes da luta feminista, é válido que as 

pessoas demorem para desconstruir definitivamente o preconceito. Porém, a 

disseminação da ideologia de igualdade é essencial para esse rompimento estrutural 

e por isso a discussão do assunto tem tanta relevância.  

 A compreensão do processo histórico do por que o machismo é tão presente 

na sociedade, como a legislação brasileira o adotou, quais foram as consequências 

da repressão para as mulheres da época e como elas conseguiram reverter a 

situação, incluindo o lapso temporal para cada conquista, é fundamental para o 

debate da igualdade de gênero e a argumentação correta do por que a sociedade 

deve receber um tratamento igual. A superficialidade do conhecimento atrasa a 

evolução da luta por parte do opressor, que não consegue entender o real 

significado de não ter os direitos amparados pela lei, ou desvalorizar toda a trajetória 

e conquistas que as ativistas alcançaram durante séculos de luta intensa. Dessa 

forma, faz-se essencial estudo e aprofundamento do tema. 
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