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RESUMO 

 

 

O inciso II do artigo 1.641 do Código Civil impõe o regime de bens aos maiores 

de setenta anos que desejam contrair matrimônio. No desenvolvimento do 

trabalho, foi analisada a inconstitucionalidade dessa disposição, responsável por 

retirar a possibilidade de escolha dos idosos dessa faixa etária, obrigando-os a 

casarem sob essa condição. Com uma pesquisa fundada na análise de 

legislação, jurisprudência e doutrina, a monografia se inicia, após a introdução, 

com a história do casamento e a apresentação dos regimes de bens do 

ordenamento jurídico brasileiro. Posteriormente, o estudo se concentra na 

obrigatoriedade do regime de separação de bens, nos entendimentos dos 

tribunais superiores e na autonomia do idoso. A Constituição Federal e o Estatuto 

do Idoso são analisados frente às disposições do artigo 1.641, II do Código Civil 

e, no desfecho do capítulo terceiro, é apresentada a perspectiva para o futuro 

com a possibilidade de revogação da norma. Por fim, se concluirá que o 

dispositivo, concebido pelo legislador com o pretexto de ser uma medida 

protetiva, é, na verdade, uma afronta ao cidadão com idade superior a setenta 

anos e, acima de tudo, é inconstitucional. 

 

Palavras-chaves: Direito de família. Direito constitucional. Regime de bens. 

Inconstitucionalidade. Estatuto do Idoso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

The Subsection II of Article 1641 of the Civil Code imposes the regime of separate 

property on the seventy years old persons who wish to marry. In the development 

of the work, the unconstitutionality of this provision was analyzed, responsible for 

removing the possibilty of choosing, forcing them to marry under this condition. 

With a research based on the analysis of legislation, jurisprudence and doctrine, 

the undergraduate thesis begins, after the introduction, with the history of 

marriage and the presentation of the property regimes of the Brazilian legal 

system. Subsequently, the study focuses on the mandatory separation of assets, 

on the understandings of higher courts and on the autonomy of the elderly. The 

Federal Constitution and the Elderly Statute are analyzed in the light of the 

provisions of Article 1,641, II of the Civil Code and, at the end of Chapter Three, 

the perspective for the future is presented with the possibility of revoking the rule. 

Finally, it will be concluded that the device, conceived by the legislator with the 

pretext of being a protective measure, is, in fact, an affront to the citizen over the 

age of seventy and, above all, is unconstitutional. 

 

Keywords: Family Law. Constitutional Law. Property regime. Unconstitutionality. 

Elderly Statute. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A restrição à escolha de regime de bens aos nubentes maiores de 70 

(setenta) anos, trazida no inciso II do artigo 1.641 do Código Civil de 2002, Lei 

10.406, de 10 de janeiro de 2002, encontra suas raízes no Código de 1916. No 

Código já revogado, havia a limitação de 60 e 50 anos para homens e mulheres, 

respectivamente, de escolha do regime de bens que melhor lhes conviesse. 

Após atingirem o limite de idade, só poderiam contrair o matrimônio caso fosse 

sob o regime de separação de bens, logo tal regime passou a ser chamado de 

“regime de separação obrigatória (ou legal) de bens”. 

Com a elaboração do Código Civil de 2002, havia uma expectativa pela 

extinção dessa regra, principalmente porque a súmula 377, publicada em 1964 

pelo STF, já havia relativizado tal regulamento. Entretanto, para a surpresa da 

grande maioria dos juristas, optou-se pela manutenção da diretriz. Dessa vez, 

ficou definido o mesmo limite para ambos os sexos e, a partir desse momento, 

todos que decidissem se casar após os 60 anos, teriam seus direitos de escolha 

quanto ao regime de bens, restringidos.  

 Hoje, esta regra vale para os maiores de 70 (setenta) anos, pois a 

Lei 12.344, 09 de dezembro de 2010, apresentada pela então deputada federal 

Solange Amaral, aumentou em dez anos a idade mínima. Na ocasião da 

promulgação, a parlamentar concedeu entrevista à agência de jornalismo da 

Câmara dos Deputados para explicar sua iniciativa e, ao ser questionada se o 

limite que foi fixado por uma suposta necessidade de proteger os indivíduos mais 

frágeis teria virado uma forma de discriminação, a deputada foi enfática dizendo: 

“sob esse argumento de proteção, o Estado e a sociedade fazem muitas 

discriminações a muitos grupos humanos. (...) É preciso que as pessoas tenham 

o direito de escolher”.1 

O acréscimo dos dez anos da idade limite, sem dúvidas, suavizou em 

parte os efeitos da Lei. Embora a deputada quisesse, de fato, a extinção da 

norma, a alteração foi um grande avanço. Na ocasião, a deputada relatou não 

                                            
1 AGÊNCIA DE NOTÍCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. Lei aumenta idade para 
separação obrigatória de bens no casamento. Disponível em: 
https://www.camara.leg.br/noticias/144679-lei-aumenta-idade-para-separacao-obrigatoria-de-
bens-no-casamento/. Acesso em: 31/03/2021. 
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ter feito a proposta da extinção por saber que seria muito mais difícil ser 

aprovada. Para ela, era evidente o preconceito que o Congresso, reflexo da 

sociedade e da lei, tem com o idoso: quanto mais velhos, mais discriminados 

são. 

Porém, surgem indagações do tipo: por que 70 (setenta) anos? Quem 

são os considerados idosos no Brasil e será que são todos frágeis a ponto de 

não poderem optar pelo o que é melhor para si? Quais os argumentos para não 

acabar de vez com essa restrição? 

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

publicados na Revista Exame, a expectativa é de que, até 2055, o número de 

pessoas com mais de 60 anos supere o de brasileiros com até 29 anos enquanto, 

segundo projeção da ONU, a expectativa de vida ao nascer no Brasil subirá para 

81,2 anos até 20502. Hoje, são considerados idosos os maiores de 60 (sessenta) 

anos, de acordo com a Lei 10.741/03, o Estatuto do Idoso.  

A elaboração do Estatuto remonta ao ano de 1994 com o surgimento da 

Política Nacional do Idoso. Na época, percebeu-se a necessidade de 

regulamentação do artigo 230 da Constituição Federal, responsável por dar 

amparo à tutela da pessoa idosa, e então surgiu a PNI, responsável por 

incentivar o ideal de envelhecimento saudável com o fim de se conservar, 

melhorar e recuperar a capacidade funcional dos idosos. Contudo, os anos se 

passaram e não houve, efetivamente, mudanças no tratamento ao idoso. No final 

da década, já era notável o insucesso da Política Nacional do Idoso, pois não 

fora devidamente implantada.  

Como solução, em 1º de outubro de 2003 foi publicado a Lei 10.741, o 

Estatuto do Idoso. Com seus 118 artigos, pretendeu-se otimizar preceitos 

constitucionais, como por exemplo, o da dignidade da pessoa humana e a 

vedação à discriminação.  

O Estatuto, em seu artigo 2º, delimita sua prioridade de garantir  

 
(...) todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, 
sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, 
assegurando-se-lhe, por lei ou por outros meios, todas as 
oportunidades e facilidades, para preservação de sua saúde 

                                            
2 REVISTA EXAME. Quem são e como vivem os idosos no Brasil. Disponível em: 
https://exame.com/brasil/quem-sao-e-como-vivem-os-idosos-do-brasil/. Acesso em 31/03/2021. 
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física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, 
espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade.3 
 

Contudo, apesar de o Estatuto ter surgido para assegurar os direitos dos 

mais velhos, definir como idoso o indivíduo com idade igual ou superior a 

sessenta anos para lhe impor restrições é uma atitude passível de críticas. Sinais 

de incapacidades físicas, cognitivas ou mentais são sinais de envelhecimento, 

porém não há, do ponto de vista biológico, uma idade exata para o surgimento 

dessas complicações. Porquanto, é comum haver pessoas da mesma idade, 

mas com capacidades distintas. Enquanto há idosos impossibilitados de fazerem 

suas escolhas por si mesmos, há também aqueles que gozam de todas as suas 

faculdades mentais sem qualquer prejuízo. 

Dessa maneira, é muito arriscado impor limitações ao indivíduo sem 

antes analisar minuciosamente cada quadro. A fixação de uma idade para tratar 

alguém como idoso é algo muito positivo desde que seja para garantir direitos e 

não para restringi-los, pois, em um mundo onde idade avançada não é mais 

sinônimo de déficits, sejam motores ou psíquicos, o direito ao envelhecimento 

sadio depende do endosso dos direitos fundamentais, como a liberdade, assim 

como o direito à inclusão social.  

No que diz respeito aos princípios constitucionais, Celso Antônio 

Bandeira de Mello nos ensina que desrespeitá-los é um ultraje sério ao sistema, 

pois:  

Implica ofensa não apenas a um específico mandamento 
obrigatório, mas a todo o sistema de comando. É a mais grave 
forma de ilegalidade ou inconstitucionalidade, conforme o 
escalão do princípio atingido, porque representa insurgência 
contra todo sistema, subversão de seus valores fundamentais, 
costumélia irremissível a seu arcabouço lógico e corrosão de sua 
estrutura mestra. 4  
 

Desse modo, garantir a autonomia privada parece ser um importante 

passo, pois dela se compreende o direito à autodeterminação e o livre 

desenvolvimento para promover a igualdade do idoso com o resto da sociedade. 

Nesse segmento, Tiago Bomtempo contribui ao afirmar que: 

                                            
3 BRASIL. Estatuto do Idoso (Lei no 10.741, de 1º de outubro de 2003). Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.741.htm. Acesso em: 31/03/2021. 
4 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Elementos de direito administrativo. 2ª ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1991, p. 300. 
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O Direito deve atuar no sentido de promoção dos direitos 
daqueles que em situações de vulnerabilidade merecem uma 
atenção especial. A mudança do tempo na sociedade, como o é 
encarada a velhice, também deve ter sua atenção jurídica, de 
modo a garantir autonomia e dignidade aos idosos.5 

 

Sem dúvidas, o Estatuto do Idoso trouxe importantes contribuições, 

como atendimento preferencial, assentos reservados e tantas outras. A 

inviolabilidade da autonomia e o exercício da igualdade, promovidos pelo 

dispositivo, devem existir para garantir o livre desenvolvimento do idoso, e não 

para talhar sua liberdade. E, em conformidade, o Código Civil não deveria 

restringir o direito do idoso de escolher o regime de bens de seu casamento, 

como o faz na figura do inciso II do artigo 1.641: “É obrigatório o regime da 

separação de bens no casamento: II – da pessoa maior de 70 (setenta) anos”.   

Diante de tais limitações, serão expostas, no capítulo seguinte, as 

características gerais do casamento e, logo após, o presente trabalho irá 

destrinchar a relação do idoso com a lei, buscando, assim, desmistificar e 

esclarecer importantes questões sobre as escolhas patrimoniais dos nossos 

anciãos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
5 BOMTEMPO, Tiago Vieira. Revisitando o Estatuto do Idoso na perspectiva do Estado 
Democrático de Direito. Estudos Interdisciplinares sobre o envelhecimento, v. 19, n. 03, 
2014, p. 641. 
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2 DO CASAMENTO E DA UNIÃO ESTÁVEL  

 

O instituto do casamento surgiu no Brasil durante a colonização 

portuguesa com a vinda da Igreja Católica. A religião ditou os procedimentos 

matrimoniais, pelo menos, até o final do século XIX. Só era possível consumar a 

união do homem e da mulher caso fosse sob a benção do padre. 

Como ensinam Lucia Oliveira e Eliane Braga (2008, p. 06): 

Com o passar do tempo é possível perceber que a família foi se 
transformando e adquirindo novas formas e funcionamentos de 
diferentes maneiras, conforme o lugar e o momento histórico, os 
fatores sociais, políticos, econômicos e religiosos. Constatamos 
que as relações familiares influenciam e são influenciadas pelos 
movimentos sociais e se modificam conforme as necessidades 
criadas pelo homem, que modifica seus comportamentos, 
tornando-se diferente de seus antepassados e de seus 
sucessores.6 
 

Até a Proclamação da República, em 1889, somente os católicos podiam 

se casar. O casamento civil só veio surgir em 1891 e, ainda assim, o caráter 

sacro do matrimônio foi assimilado pelo direito. O conceito de família como 

indissolúvel, inspirado nos ensinamentos bíblicos de “o que Deus ajuntou não o 

separe o homem”, esteve presente em todas as Constituições Federais.  

No Código Civil de 1916, a família só podia ser constituída através do 

casamento. A família tinha viés patriarcal e a influência religiosa persistiu. A 

indissolubilidade era característica marcante do relacionamento. O caráter 

indissolúvel do casamento só foi enfraquecido com o advento da Emenda 

Constitucional do Divórcio, a Emenda Constitucional nº 9, de 28 de junho de 

1977 e da Lei do Divórcio, Lei nº 6.515, de 29 de dezembro de 1977, porém, 

concedeu a possibilidade de um novo casamento, mas somente por uma vez.  

Ainda havia a limitação de o casal precisar estar separado por 3 (três) anos 

judicialmente ou de fato por mais de 5 (cinco) anos. Com a Constituição de 1988, 

outros tipos de família foram reconhecidos (família monoparental), bem como 

formas diferentes de se formar uma família surgiram (união estável) e o divórcio 

ficou mais acessível.  

                                            
6 SANTOS, Lucia Oliveira dos; BRAGA, Eliane Rosa Maio. A Importância da Família no 
Processo de Aprendizagem Visando ao sucesso Escolar. Disponível em: 
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/2272-8.pdf. Acesso em: 06/04/2021. 
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Quando tudo nos levava a crer que o casamento estava a caminho da 

inovação e da pluralidade, o Código Civil de 2002 optou por manter a tradição 

da codificação anterior e pela exaustiva disciplinação do assunto estabelecendo 

extensivas regras de como este deveria ser firmado.  

Apesar de a lei não apresentar o conceito de casamento em um 

dispositivo específico do Código Civil, podemos tentar conceituá-lo com base 

nos artigos 1.515, 1.516, 1.521 e 1.540 como um instituto civil pelo meio do qual, 

observada às solenidades legais (habilitação, celebração e registro), firma entre 

duas pessoas a comunhão plena de vida em família, com base na igualdade de 

direitos e deveres, vinculando os cônjuges mutuamente como consortes e 

companheiros entre si, responsáveis pelos encargos familiares.  

E José Lamartine Corrêa delimita: 

 

Não se pode deixar de enfatizar que a natureza de negócio 
jurídico de que se reveste o casamento reside especialmente na 
circunstância de se cuidar de ato de autonomia privada, presente 
na liberdade de casar-se, de escolha do cônjuge e, também, 
na de não se casar. No plano dos efeitos patrimoniais, têm os 
cônjuges liberdade de escolha, através do pacto antenupcial, 
do regime de bens a vigorar em seu casamento (grifo nosso).7 
 

O artigo 1.511 do Código Civil mostra a finalidade do casamento ao dizer 

que este “estabelece comunhão plena de vida, com base na igualdade de direitos 

e deveres dos cônjuges”8. E, no artigo 1.565, prevê seus efeitos aos nubentes: 

“homem e mulher assumem mutuamente a condição de consortes, 

companheiros e responsáveis pelos encargos da família”.9 

Citando mais uma vez José Lamartine Corrêa de Oliveira:  

 

Casamento tanto significa o ato de celebração como a relação 
jurídica que dele se origina: a relação matrimonial. O sentido da 
relação matrimonial melhor se expressa pela noção de 
comunhão de vidas, ou comunhão de afetos. O ato do 
casamento cria um vínculo entre os noivos, que passam a 
desfrutar do estado de casados. A plena comunhão de vida é o 
efeito por excelência do casamento.10 

                                            
7 CORRÊA DE OLIVEIRA, José Lamartine; FERREIRA MUNIZ, Francisco José. Direito de 
família. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris Ed., 1990, p. 121-122. 
8 BRASIL. Código Civil (lei n o 10.406, de 10 de janeiro de 2002). Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406compilada.htm. Acesso em: 31/03/2021. 
9 Ibidem. 
10 OLIVEIRA, José Lamartine Corrêa de; MUNIZ, Francisco José Ferreira. Curso de Direito de 
Família. Curitiba: Juruá, 2002, p. 292-293.  
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É inegável a ampliação da proteção ao casamento no Direito brasileiro, 

visto que a Constituição Federal de 1988 deu um grande passo em defesa da 

proteção das entidades familiares, como é possível ver em seu artigo 226: 

 

A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. 
§ 1º O casamento é civil e gratuita a celebração. 
§ 2º O casamento religioso tem efeito civil, nos termos da lei. 
§ 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. 
§ 5º Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são 
exercidos igualmente pelo homem e pela mulher. 
§ 6º O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio.  
§ 7º Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e 
da paternidade responsável, o planejamento familiar é livre 
decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos 
educacionais e científicos para o exercício desse direito, vedada 
qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou 
privadas. 
 § 8º O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de 
cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a 
violência no âmbito de suas relações.11 
 

Diante do texto constitucional, é interessante observar a inclusão de 

outros tipos de entidades familiares além do casamento, como a união estável. 

Apesar de sempre existirem vínculos afetivos extramatrimoniais, no Código Civil 

de 1916, o legislador não se preocupou em oferecer proteção à essas relações, 

mas, pelo contrário, definiu punições para aqueles que as mantivessem. Para a 

época, esses tipos de relacionamentos eram chamados de concubinatos e, no 

tocante aos seus direitos, alguns somente foram assegurados com o passar do 

tempo, devido ao progresso da jurisprudência. A justiça começou a reconhecer 

a existência de uma sociedade de fato, criando figura jurídica que deu origem à 

união estável. 

Com a Constituição de 1988, a união de fato entre duas pessoas passou 

a ser chamada de união estável e todas as entidades familiares, incluindo as 

monoparentais, estão no mesmo grau de hierarquia, conferindo a mesma 

importância e a mesma proteção, incluindo as uniões homoafetivas. 

                                            
11 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 31/03/2021. 
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 Na prática, a uniões estáveis são regidas pelo regime da comunhão 

parcial de bens, exceto se houver estipulação em contrário das partes. Caso 

estas queiram outro regime, é imprescindível a lavratura da escritura definindo-

o.  

  Na hipótese de a pessoa maior de 70 (setenta) anos desejar 

manter uma união estável, serão observados os mesmos requisitos do 

casamento, mantendo-se, assim, total sincronia entre os dois institutos: ambos 

limitando o direito de escolha dos septuagenários. 

 

2.1 A SITUAÇÃO PATRIMONIAL NAS CONJUGALIDADES 

 

Todo casamento enseja, minimamente, uma integração nos planos físico 

e mental podendo, ou não, gerar filhos dessa união. Além dos aspectos 

pessoais, há vários aspectos econômicos, que se traduzem em efeitos 

patrimoniais. O Livro IV intitulado “Do Direito de Família” no Código Civil, em seu 

Título II dispõe a respeito do direito patrimonial, onde são determinadas as regras 

das relações de ordem econômica, estabelecendo a maneira como os bens 

serão geridos pelo casal, tanto em vida quanto após a morte. 

Pontes de Miranda conceitua os regimes de bens como “o conjunto de 

regras, mais ou menos orgânico, que estabelece para certos bens, ou para os 

bens subjetivamente caracterizados, sistema de destinação e de efeitos”12.  

De modo que se impõe a existência de um regime de bens para guiar as 

decisões dos cônjuges quanto ao seu patrimônio, é clara a importância na vida 

dos indivíduos e as responsabilidades impostas aos nubentes. Logo, é 

conveniente que haja certa flexibilidade.  

Dos artigos 1.639 ao 1.688 do Código Civil, é definido como os regimes 

de bens devem ser aplicados na vida do casal. O objetivo principal é 

regulamentar a vida patrimonial do casal, garantindo a segurança das posses da 

família e sustento dos filhos. Sobre esse tema, Maria Berenice Dias diz: 

 

O regime de bens é uma das consequências jurídicas do 
casamento. Ou seja, não existe casamento sem regime de bens. 
É indispensável alguma espécie de regramento de ordem 

                                            
12 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. Tomo 8. 
Atualizado por Vilson Rodrigues Alves. Campinas: Bookseller, 2000, p. 283. 
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patrimonial. Quando não há imposição legal do regime da 
separação, abstendo-se os noivos de eleger um regime de bens, 
o Estado faz a opção pelo regime da comunhão parcial.13 
 

Antigamente, esse regime era imutável, mas esse quadro mudou com 

os avanços culturais que o país passou ao longo das décadas do Século XX. 

Atualmente, é assegurado aos cônjuges a possibilidade de alteração do regime 

patrimonial com base no artigo 1.639, § 2 o do Código Civil: 

 

É lícito aos nubentes, antes de celebrado o casamento, estipular, 
quanto aos seus bens, o que lhes aprouver. 
§ 1º O regime de bens entre os cônjuges começa a vigorar desde 
a data do casamento. 
§ 2º É admissível alteração do regime de bens, mediante 
autorização judicial em pedido motivado de ambos os cônjuges, 
apurada a procedência das razões invocadas e ressalvados os 
direitos de terceiros.14 
 

Em nossos tribunais, esse tema já é matéria pacificada. Nas palavras do 

Ministro Moura Ribeiro, do Superior Tribunal de Justiça – STJ:   

 

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. REGIME DE BENS. 
ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. INTERESSE PROCESSUAL. 
EXISTÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 
1. O Código Civil de 2002 alterou o ordenamento jurídico 
brasileiro, modificando o sistema em relação ao princípio da 
imutabilidade absoluta de regime de bens permitindo a sua 
alteração justificada ou motivada e desde que demonstrado 
em procedimento de jurisdição voluntária a procedência da 
pretensão que deve ser manifestada por ambos os 
cônjuges, observados os direitos de terceiros. 
2. Presente o interesse processual, apto a possibilitar a 
pretendida alteração de regime conjugal já que a paz conjugal 
precisa e deve ser preservada. 
3. Recurso especial provido (grifo nosso).15 
 

Por conseguinte, o regime matrimonial visa estabelecer tanto regras 

para os casos de divórcio, quanto para questões secundárias dentro do 

                                            
13 DIAS, Maria Berenice. Manual de direito de famílias. 9ª ed. rev, atual e ampl. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 228. 
14 BRASIL. Código Civil (lei n o 10.406, de 10 de janeiro de 2002). Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406compilada.htm. Acesso em: 31/03/2021.  
15 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial (REsp) 1.446.330/SP. Relator: 
Ministro Moura Ribeiro. Órgão Julgador: 3ª Turma. 17 de março de 2015. Diário de Justiça 
Eletrônico. Data de publicação: 27 de março de 2015. Disponível em: 
https://www.migalhas.com.br/arquivos/2016/1/art20160118-02.pdf. Acesso em 31/03/2021.  
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casamento, como bem delimita o Professor Sílvio de Salvo Venosa, o regime de 

bens é 

 

(...) modalidade de sistema jurídico que rege as relações 
patrimoniais derivadas do casamento. Esse sistema regula 
precipuamente a propriedade e a administração dos bens 
trazidos antes do casamento e os adquiridos posteriormente 
pelos cônjuges. Há questões secundárias que também versam 
sobre o direito patrimonial no casamento que podem derivar do 
regime de bens, da mesma forma que importante reflexo no 
direito sucessório.16 
 

Na maioria dos casos, os nubentes usufruem do direito de escolha sobre 

o regime de bens, mas não podem eles estipularem cláusulas contrárias aos fins 

do casamento ou que atentem contra os princípios da ordem pública, conforme 

disposto no artigo 1.655 do Código Civil “é nula a convenção ou cláusula que 

dela contravenha disposição absoluta de lei”.17  

Analisados os princípios básicos do enlace matrimonial, percebe-se 

ainda, a necessidade de explorar todos os regimes de bens para que se 

compreenda do que estão sendo privados os idosos brasileiros com a aplicação 

do inciso II do artigo 1.641 do Código Civil. 

 

2.2 REGIMES DE BENS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA 

 

Conforme dito, há 4 (quatro) tipos de regimes de bens previstos em 

nossa legislação: o regime de Comunhão Universal de Bens, o de Comunhão 

Parcial de Bens, o de Participação Final nos Aquestos e, por fim, o de Separação 

de Bens, sendo este dividido em Convencional ou Obrigatória, também chamado 

de Legal.  

Para Orlando Gomes, “é o conjunto de regras aplicáveis à sociedade 

conjugal considerada sob o aspecto dos seus interesses patrimoniais. Em 

síntese, o estatuto patrimonial dos cônjuges”18 e, como complementa Sílvio 

Venosa, o regime de bens  

 

                                            
16 VENOSA, Silvio de Salvo. Direito civil: direito de família. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 304. 
17 BRASIL. Código Civil (lei n o 10.406, de 10 de janeiro de 2002). Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406compilada.htm. Acesso em: 31/03/2021.  

 
18 GOMES, Orlando. Direito de família. 15ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 165. 
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(...) compreende uma das consequências jurídicas do 
casamento. Nessas relações, devem ser estabelecidas as 
formas de contribuição entre o marido e da mulher para o lar, a 
titularidade e administração dos bens comuns e particulares e 
em que medida esses bens respondem por obrigações perante 
terceiros.19 
 

 

2.2.1 Regime de comunhão universal de bens 

 

  Conforme aduz o artigo 1.667 do Código Civil, o regime de 

comunhão universal é aquele que influi na comunicação de todos os bens atuais 

e posteriores dos cônjuges, eliminando os bens oriundos de doação e herança 

com cláusula de incomunicabilidade, as dívidas antecedentes ao matrimônio, as 

doações pré-nupciais feitas por um dos cônjuges ao outro com cláusula de 

incomunicabilidade, os bens de uso pessoal, os livros e utensílios de ofício, os 

proventos do labor pessoal de cada cônjuge e as pensões ou rendas 

semelhantes20. 

Trata-se de regime de bens em que se percebe a comunhão, não 

somente quanto ao patrimônio, como também com relação aos interesses do 

casal. 

A comunhão universal tem como finalidade tornar comuns tanto os bens 

que cada cônjuge trazia em sua propriedade ao se casar, como os adquiridos 

durante o casamento, a título oneroso ou gratuito. Esse regime se pauta na ideia 

de indissolubilidade do casamento, gerando uma comunhão plena de vida e 

patrimônio. A norma civilista explana sobre o regime da comunhão universal: 

 

Art. 1.667. O regime de comunhão universal importa a 
comunicação de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges 
e suas dívidas passivas, com as exceções do artigo seguinte. 
Art. 1.669. A incomunicabilidade dos bens enumerados no artigo 
antecedente não se estende aos frutos, quando se percebam ou 
vençam durante o casamento.21  
 

Nos ensinamentos de Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald: 

                                            
19 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito de Família. Volume 6. 3ª ed. Jurídica Atlas. 2003, p. 169. 
 
20 BRASIL. Código Civil (lei n o 10.406, de 10 de janeiro de 2002). Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406compilada.htm. Acesso em: 31/03/2021. 
21 Ibidem.  
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em linhas gerais, através do regime de comunhão universal, 
cessa a individualidade do patrimônio de cada um, formando-se 
uma universalidade patrimonial entre os consortes, agregando 
todos os bens, os créditos e as dívidas de cada um. É uma 
verdadeira fusão de acervos patrimoniais, constituindo uma 
única massa que pertence a ambos, igualmente, condomínio e 
em razão da qual cada participante terá direito à meação sobre 
todos os bens componentes desta universalidade formada, 
independentemente de terem sido adquiridos antes ou depois 
das núpcias, a título oneroso ou gratuito.22 
 

A fixação deste regime depende de pacto antenupcial e, geralmente, os 

frutos civis que advierem do patrimônio particular integram a comunhão, mas as 

dívidas anteriores ao casamento, em princípio, permanecem sob a exclusiva 

responsabilidade do cônjuge que as contraiu, salvo quando “tiverem sido 

contraídas para cobrirem as despesas com o próprio casamento ou quando 

assim redundarem em benefício para ambos os cônjuges ou para o patrimônio 

comum”.23  

 

2.2.2 Regime de comunhão parcial de bens 

 

O regime de comunhão parcial, tratado nos artigos 1.658 a 1.666 do 

Código Civil, determina que só se comunicam os bens que o casal adquirir na 

constância do casamento, desta forma os bens que cada um deles possuíam 

anteriormente ao matrimônio não entram na divisão de bens, em caso de 

dissolução do casamento.  

Também não se comunicam os bens adquiridos por um dos cônjuges 

por doação ou sucessão, os objetos advindos da sub-rogação dos bens 

particulares de ambos os cônjuges, bem como as dívidas particulares de cada 

um deles. É conhecido como regime legal, em consequência de ser o regime 

aplicado caso os nubentes não optarem por outro (1.640, CC). 

Em suma, o regime compreende patrimônios distintos: o particular que 

cada cônjuge possuía ao ingressar na sociedade conjugal, o comum que foi 

                                            
22 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil: famílias. 
Volume 6. 5ª ed. Salvador: Juspodium, 2013, p. 391. 
23 GONÇALVES, Carlos Robert. Direito Civil Brasileiro: direito de família. Volume 8. 8ª ed. 
rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 481. 



24 
 

adquirido na constância do casamento e os que ingressaram na propriedade via 

herança e doação.  

Lembrando que existe presunção de esforço comum os bens 

onerosamente adquiridos na constância do casamento, assim como frutos do 

esforço individual os adquiridos antes. 

Nessa trilha preleciona Silvio Rodrigues:  

 

Regime de comunhão parcial é aquele em que basicamente se 

excluem da comunhão os bens que os cônjuges possuem ao 

casar ou que venham a adquirir por causa anterior ou alheia ao 

casamento, como as doações e sucessões; e em que entram na 

comunhão os bens adquiridos posteriormente, em regra a título 

oneroso.24 

 

2.2.3 Regime de participação final dos aquestos  

 

Semelhante ao regime da comunhão parcial, o regime de participação 

final dos aquestos garante aos cônjuges mais liberdade e autonomia na 

administração de seus bens, bem como, individualmente, quanto à 

responsabilidade pelas obrigações contraídas na constância do casamento. Tal 

regime se constitui como uma forma híbrida: um regime misto de separação de 

bens, durante o casamento, e de comunhão parcial ao dissolver-se a sociedade 

conjugal. 

Nesse regime, cada um mantém patrimônio próprio e os bens adquiridos 

pelo casal somente se comunicam se for onerosamente, ou seja, durante o 

período de casamento não há qualquer comunhão de bens: marido e mulher 

comportam-se como em um regime de separação de bens. Há somente uma 

expectativa de direito, que se cumpre no fim do casamento, pelo recebimento 

dos chamados “aquestos”: os bens adquiridos durante a união.  

Nas palavras de Giselda Hironaka:  

 

o regime da participação final nos aquestos guarda semelhanças 
e adquire características próprias a dois outros regimes, na 

                                            
24 RODRIGUES, Silvio. Direito civil. 28. ed. Atualização de Francisco José Caháli. São Paulo: 
Saraiva, 2004, p. 178. 
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medida em que se regulamenta, em seu nascedouro e sua 
constância por regras semelhantes às desenhadas pelo 
legislador para o regime da separação de bens, em que cada 
cônjuge administra livremente os bens que tenha trazido para a 
sociedade conjugal, assim como aqueles que adquirir, por si e 
exclusivamente, durante o desenrolar do matrimônio. Por outro 
lado, assume de empréstimo regras muito parecidas àquelas 
dispensadas ao regime da comunhão parcial, quando da 
dissolução da sociedade conjugal por separação, divórcio ou 

morte de um dos cônjuges.25 

 

Embora seja muitas vezes confuso, é uma boa alternativa aos casais 

que tenham grande patrimônio. Além disso, cabe ressaltar também a 

necessidade de pacto antenupcial para optar por este tipo de regime.  

 

2.2.4 Regime de separação de bens 

 

Dentre todos os tipos de regime, este é o único bipartido, ou seja, traz 

dois sub-regimes. Nesse regime, permanecem sob exclusiva propriedade de 

cada cônjuge os bens trazidos para a comunhão, assim como os adquiridos 

durante o casamento, preservando dois patrimônios distintos, incluindo as 

dívidas. É o caso em que, respeitadas algumas exceções, compreende-se a 

máxima: “o que é seu é seu, o que é meu é meu”.  

Para Sílvio de Salvo Venosa, a característica deste regime é “(...) a 

completa distinção de patrimônios dos dois cônjuges, não se comunicando os 

frutos e aquisições e permanecendo cada qual na propriedade, posse e 

administração de seus bens”.26 

E Washington de Barros Monteiro observa que:  

É o regime em que cada cônjuge conserva exclusivamente para 
si os bens que possuía quando se casou, sendo também 
incomunicáveis os bens que cada um deles veio a adquirir na 
constância do casamento.27 

 

 

 

                                            
25 HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes. Casamento e regime de bens. Disponível 
em: https://jus.com.br/artigos/4095/casamento-e-regime-de-bens. Acesso em 31/03/2021.  
26 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil: Direito de Família. Volume 6. 3ª ed. São Paulo, Ed. 
Atlas S.A., 2003, p. 196. 
27 MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de direito civil: Direito de Família. Volume 2. 34ª 
ed. 1997, Ed. Saraiva, p. 178. 
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2.2.4.1 Regime de separação convencional de bens 

 

No modo convencional da separação de bens, as partes escolhem o 

próprio regime, onde prevalece o artigo 1.688 do Código Civil: "estipulada a 

separação de bens, estes permanecerão sob a administração exclusiva de cada 

um dos cônjuges, que os poderá livremente alienar ou gravar de ônus real"28. 

Além disso, “ambos os cônjuges são obrigados a contribuir para as despesas do 

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

estipulação contrária definida no pacto antenupcial”.29  

 

2.2.4.2 Regime de separação obrigatória de bens 

 

Já no regime da separação obrigatória, como o próprio nome diz, não 

cabe aos noivos escolher o regime que melhor lhes convém. Pela disposição da 

lei, os nubentes deverão se casar dessa maneira se estiverem enquadrados nas 

hipóteses do artigo 1.641 do Código Civil, por isso também se dá o nome de 

“separação legal de bens”. Como o artigo diz:  

 
Art. 1.641. É obrigatório o regime da separação de bens no 
casamento: 
I - das pessoas que o contraírem com inobservância das causas 
suspensivas da celebração do casamento; 
II – da pessoa maior de 70 (setenta) anos;   
III - de todos os que dependerem, para casar, de suprimento 
judicial.30 

 

Sendo assim, caso pessoas que, na realidade, não poderiam se casar 

firmam o matrimônio, os bens dessa união não se comunicarão. A título de 

exemplo, o divorciado. Enquanto não tiver sido homologada a partilha dos bens 

do ex-casal, e para o viúvo que tiver filho do cônjuge falecido, enquanto não fizer 

o inventário e a partilha dos bens do casal.  

Como dispõe o segundo inciso, objeto de crítica da presente monografia, 

os bens não se comunicarão quando, pelo menos, um dos noivos for maior de 

70 (setenta) anos. O tema será tratado com maiores detalhes no capítulo quarto.  

                                            
28 BRASIL. Código Civil (lei n o 10.406, de 10 de janeiro de 2002). Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406compilada.htm. Acesso em: 31/03/2021. 
29 Ibidem. 
30 Ibidem. 
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Na terceira hipótese, estão aqueles que precisam de suprimento judicial 

para estabelecer o matrimônio. Um exemplo é o menor de idade decidido a se 

casar sem o consentimento dos pais, mas com a autorização judicial. O regime 

de bens dessa união será o da separação legal.    
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3 OBRIGATORIEDADE DO REGIME DA SEPARAÇÃO DE BENS NAS 

RELAÇÕES ENTRE IDOSOS 

 

Anotou-se na Introdução a este trabalho que a vedação à escolha do 

regime de bens aos idosos não é uma novidade do Código Civil de 2002. Na 

redação original do Código Civil de 1916, já havia a previsão no artigo 258, 

parágrafo único, inciso II:  

 

Não havendo convenção, ou sendo nula, vigorará, quanto aos 
bens, entre os cônjuges, o regime da comunhão universal.  
Parágrafo único. É, porém, obrigatório o da separação de bens 
no casamento:  
II. Do maior de sessenta e da maior de cinquenta anos.31   
 

Após décadas daquele código em vigor e de alterações feitas pela Lei 

6.515, de 26 de dezembro de 1977, substituindo o regime da comunhão universal 

pelo da comunhão parcial no caput do artigo 258, foi em 1964 que essa restrição 

foi relativizada pelo Supremo Tribunal Federal. Percebendo a omissão do 

legislador em adequar a lei à realidade, editou-se a súmula 377: “No regime de 

separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do 

casamento”32.  

Em teoria, os casamentos regidos pelo regime de separação obrigatória 

de bens passariam a ser pelo regime de comunhão parcial, embora, na prática, 

ficasse a critério de cada magistrado o modo como aplicá-la. Quanto a isso, o 

subcapítulo 4.2 se dedica a explicar os pormenores desse embaraço.  

Não obstante a Magna Corte haver ponderado a imposição do regime 

de bens aos idosos, o Código Civil de 2002 restaurou essa norma abusiva no 

inciso II do artigo 1.641, nestes termos: “É obrigatório o regime da separação de 

bens no casamento: (...) II – da pessoa maior de 70 (setenta) anos”.33   

                                            
31  BRASIL. Código Civil (lei n o 3.071, de 1º de janeiro de 1916). Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l3071.htm. Acesso em: 31/03/2021. 
32 STF. Súmula 377. Disponível em 
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/menuSumarioSumulas.asp?sumula=4022. Acesso em 
31/03/2021.  
33 BRASIL. Código Civil (lei n o 10.406, de 10 de janeiro de 2002). Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406compilada.htm. Acesso em: 31/03/2021. 
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O artigo 1.511 do Código assegura: “O casamento estabelece comunhão 

plena de vida, com base na igualdade de direitos e deveres dos cônjuges”34, o 

1.513 complementa: “é defeso a qualquer pessoa, de direito público ou privado, 

interferir na comunhão de vida instituída pela família”35, e o art. 1.639 faculta aos 

nubentes estipular o que lhes aprouver quanto aos seus bens: “É lícito aos 

nubentes, antes de celebrado o casamento, estipular, quanto aos seus bens, o 

que lhes aprouver”36. 

Da leitura desses dispositivos, fica evidenciada a rejeição do legislador 

em relação à aplicação dos preceitos fundamentais quando institui ao maior de 

70 (setenta) anos o regime da separação obrigatória de bens.  

 

3.1 O ARTIGO 1.641, II DO CÓDIGO CIVIL E A UNIÃO ESTÁVEL 

 

Como se não bastassem as aparentes impropriedades em torno do 

artigo 1.641, II, do Código Civil, concernentes ao casamento, quando o tema é 

união estável o assunto é ainda mais complicado, pois, como o legislador não se 

preocupou em impor limites à comunicação de bens da união, há controvérsias 

doutrinárias e jurisprudenciais sobre as aplicações nos casos concretos. O artigo 

1.723 do Código Civil exige do casal, para o reconhecimento da união estável, a 

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

constituição de família”37. 

Em relação à proteção do patrimônio dos companheiros, o artigo 1.725 

estatui que, caso não haja contrato escrito, prevalecerá o regime de comunhão 

parcial de bens. E, desse artigo, surgem as controvérsias em relação à união 

estável do maior de 70 (setenta) anos e os juristas discutem se valerá o regime 

de separação obrigatória ou de comunhão parcial de bens. 

Flávio Tartuce, em defesa da aplicação do artigo 1.725, leciona: 

 

Não há imposição da separação obrigatória à união estável em 
nenhum dos casos previstos no art. 1.641 do mesmo código. 
Isso porque o art. 1.641 do CC é norma restritiva da autonomia 
privada, que não admite interpretação extensiva ou por analogia. 

                                            
34 Ibidem. 
35 Ibidem. 
36 Ibidem. 
37 Ibidem. 
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Ainda, se a regra gera restrição para o casamento, não existindo 
hierarquia entre categorias familiares, não há razão para sua 
aplicação à união estável, pois são institutos diferentes tratados 
de maneiras distintas quanto aos direitos e deveres.38 
 

Por outro lado, Érica Verícia de Oliveira Canuto, citada por Tartuce, 

defende outro posicionamento, em que devam prevalecer as mesmas regras do 

casamento: 

É de todo inaceitável que exista a sanção da obrigatoriedade do 
regime da separação de bens em certas situações para o 
casamento e não tenha a mesma correspondência à união 
estável. As duas situações (casamento e união estável) devem 
ser interpretadas de maneira igualitária. Ou se impõe também o 
regime da separação obrigatória de bens para união estável nas 
mesmas situações previstas para o casamento (art. 1641, 
CC/2002), ou não se aplica para o casamento a restrição ao 
direito de livre estipulação do regime patrimonial de bem, como 
se dá na união estável.39 
 

O Superior Tribunal de Justiça, acompanhando as lições da supracitada 

autora, tem decidido aplicar as disposições do inciso II do artigo 1.641 do Código 

Civil aos casos de união estável, visto que, para os ministros, estaria o instituto 

equiparado ao casamento:  

 

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 
RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. 
COMPANHEIRO SEXAGENÁRIO. INDEFERIMENTO DE 
PROVA DOCUMENTAL PARA COMPROVAR A CAPACIDADE 
LABORATIVA E INDEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA 
COMPANHEIRA. CERCEAMENTO DE DEVESA. 
OCORRÊNCIA. EFEITOS PATRIMONIAIS DA UNIÃO 
ESTÁVEL. REGIME DA SEPARAÇÃO TOTAL. APLICAÇÃO DO 
ART. 1.641, II, DO CC. OPORTUNIDADE PARA COMPROVAR 
O ESFORÇO COMUM. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. 
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não 
configura ofensa ao art. 535 do CPC/73 o fato de o col. Tribunal 
de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos 
argumentos suscitados, adotar fundamentação contrária à 
pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a 
controvérsia. 2. Ocorre cerceamento de defesa quando, apesar 
de concluir pela desnecessidade da prova e afastar a ocorrência 
de prejuízo, confirma-se condenação que a prova indeferida 
visava afastar. 3. No que se refere aos efeitos patrimoniais 
decorrentes da existência da união estável, as instâncias 
ordinárias afastaram a aplicação da regra da separação 
obrigatória de bens, ao fundamento de que a disposição legal só 
se aplica ao casamento. Todavia, esta Corte tem 

                                            
38 TARTUCE, Flávio. Direito Civil: Direito de Família. 8. ed. São Paulo: Método, 2014, p. 327.  
39 Ibidem. 
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entendimento de que estende-se à união estável a 
disposição do art. 1.641, II, do Código Civil, segundo o qual 
ao casamento de sexagenário, se homem, ou 
cinquentenária, se mulher, é imposto o regime de separação 
obrigatória de bens. 4. Por observar que a companheira não 
teve oportunidade de comprovar o esforço comum, deverá ser 
assegurado à autora o direito de comprovar o esforço na 
aquisição dos bens passíveis de serem compartilhados. 5. 
Devido ao parcial provimento do recurso, para reabertura da 
instrução, fica inviabilizado o pronto exame de todas as 
insurgências recursais, não sendo possível a aplicação do direito 
à espécie, nos termos da Súmula 456 do STF e do art. 1.034 do 
CPC/2015, quando se faz necessário o exame de matéria de fato 
ainda não devidamente esclarecida. 6. Agravo interno não 
provido [grifo nosso].40 
 

Por outro lado, para Flávio Tartuce, o Tribunal não poderia jamais fazer 

uso do instituto da analogia em uma situação que diz respeito à autonomia 

privada: 

 
Apesar dos argumentos bem expostos, com eles não se 
concorda, pois se reafirme que as normas restritivas da 
autonomia privada não admitem aplicação por analogia. A 
liberdade da pessoa humana, como valor constitucional, deve 
ser preservada, prevalecendo sobre a proteção patrimonial na 
discussão exposta.41  
 

Na prática, entretanto, prevalece a interpretação dos Ministros do 

Superior Tribunal de Justiça, se impondo a separação de bens tanto para o 

casamento quanto para a união estável do septuagenário. 

 

3.2 DA SÚMULA 377 DO STF E A SUA APLICABILIDADE   

 

Assim como muitas outras questões no âmbito do Direito, a restrição da 

comunicação de bens nos matrimônios dos maiores de 70 (setenta) anos sofreu 

uma flexibilização. Como já tratado no item 3 do presente trabalho, enquanto 

ainda vigorava o Código Civil de 1916, foi editada, em 1964, a súmula 377 do 

Superior Tribunal Federal, na qual a regra do artigo 258, II correspondente, hoje, 

ao artigo 1.641, II, foi relativizada: “no regime de separação legal de bens, 

                                            
40 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo Interno no Recurso Especial (AgInt no REsp) 
0.189.575-8/DF. Relator: Ministro Lázaro Guimarães. Órgão Julgador: 4ª Turma. Data de 
julgamento: 18 de setembro de 2018. Diário de Justiça Eletrônico. Data de Publicação: 27 de 
setembro de 2018. Disponível em: https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/860235232/agravo-
interno-no-recurso-especial-agint-no-resp-1628268-df-2014-0189575-8. Acesso em 31/03/2021. 
41 TARTUCE, Flávio. Direito Civil: Direito de Família. 8. ed. São Paulo: Método, 2014, p. 328. 
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comunicam-se os adquiridos na constância do casamento”42, ou seja, os 

casamentos sob o regime de separação legal de bens estariam sob as mesmas 

diretrizes do regime de comunhão parcial. Na época, valia para os homens com 

mais de 60 (sessenta) anos e para as mulheres com mais de 50 (cinquenta). 

Ainda assim, o entendimento sumular que objetivava solucionar litígios 

que chegavam aos tribunais causou mais divergências quanto à sua 

aplicabilidade, pois não havia um entendimento pacífico, principalmente, por 

parte do STJ.  

As Terceira e Quarta Turmas do Superior Tribunal de Justiça, por 

exemplo, adotavam posicionamentos diferentes, porque, enquanto alguns 

ministros defendiam a aplicação da súmula em qualquer situação, outros 

optavam por aplicá-la somente quando fosse comprovada a participação de 

ambos os cônjuges na aquisição do montante.  

Em 1990, enquanto ainda vigorava o Código Civil de 1916, no 

julgamento do REsp nº 1.615/GO, relator o Ministro Eduardo Ribeiro, a Terceira 

Turma do STJ definiu que os bens se comunicam “não importando que hajam 

sido ou não adquiridos com o esforço comum”.43 

No julgamento, porém, da Quarta Turma do STJ traduzido no REsp 

9.938/SP, em 1992, relator o Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, consagrou-

se que no regime de separação legal de bens “comunicam-se os bens adquiridos 

na constância do casamento pelo esforço comum”, pois esse entendimento “se 

afeiçoa à evolução do pensamento jurídico, repudia enriquecimento sem causa 

e dá sentido ao enunciado n° 377 da Súmula /STF”44. 

O Código Civil de 2002 não levou em conta a súmula 377 do Supremo 

Tribunal Federal e todas as discussões que giravam em torno de sua 

                                            
42 BRASIL. Código Civil (lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002). Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406compilada.htm. Acesso em: 31/03/2021. 
43 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial (REsp) 0.012.480-3/DF. Relator: 
Ministro Eduardo Ribeiro. Órgão Julgador: 3ª Turma. Data de julgamento: 12 de fevereiro de 
1990. Diário de Justiça. Data de Publicação: 12 de março de 1990. Disponível em: 
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/597160/recurso-especial-resp-1615-go-1989-0012480-
3. Acesso em 31/03/2021. 
44 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial (REsp) 9.938/SP. Relator: Ministro 
Sálvio de Figueiredo. Órgão Julgador: 4ª Turma. Data de julgamento: 9 de junho de 1992. Diário 
de Justiça. Data de Publicação: 3 de agosto de 1992. Disponível em:  
https://processo.stj.jus.br/processo/ita/documento/mediado/?num_registro=199100067717&dt_
publicacao=26-10-1992&cod_tipo_documento=&formato=PDF. Acesso em: 31/03/2021. 
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aplicabilidade, então os desconcertos entre as diferentes Turmas do Superior 

Tribunal de Justiça perduraram. 

Até que, conforme noticia o Informativo 628 de 03 de agosto de 2018, a 

Segunda Seção do STJ, quando do julgamento do EREsp 1623858/MG, o relator 

Ministro Lázaro Guimarães pacificou o entendimento do Tribunal no sentido de 

que: “No regime de separação legal, a comunicação dos bens adquiridos na 

constância do casamento exige a prova do esforço comum para a aquisição”.45  

Nas informações de inteiro teor do julgamento, o referido informativo 

noticia que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça uniformizou o 

entendimento que encontrava dissonância no âmbito da Terceira e da Quarta 

Turma, porquanto a Súmula 377 do Supremo Tribunal Federal dispõe que "no 

regime de separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na constância 

do casamento"46. Como anuncia o inteiro teor da parte referente à segunda 

seção no Informativo 628: 

 

A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça uniformizou o 
entendimento que encontrava dissonância no âmbito da Terceira 
e da Quarta Turma. De início, cumpre informar que a Súmula 
377/STF dispõe que "no regime de separação legal de bens, 
comunicam-se os adquiridos na constância do casamento". 
Esse enunciado pode ser interpretado de duas formas: 1) no 
regime de separação legal de bens, comunicam-se os 
adquiridos na constância do casamento, sendo presumido o 
esforço comum na aquisição do acervo; e 2) no regime de 
separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na 
constância do casamento, desde que comprovado o esforço 
comum para sua aquisição. No entanto, a adoção da 
compreensão de que o esforço comum deve ser presumido (por 
ser a regra) conduz à ineficácia do regime da separação 
obrigatória (ou legal) de bens, pois, para afastar a presunção, 
deverá o interessado fazer prova negativa, comprovar que o ex-
cônjuge ou excompanheiro em nada contribuiu para a aquisição 
onerosa de determinado bem, conquanto tenha sido a coisa 
adquirida na constância da união. Torna, portanto, praticamente 

                                            
45 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Embargos de Divergência em Recurso Especial 

(EResp) 1.623.858/MG. Relator: Ministro Lázaro Guimarães. Órgão Julgador: 2ª Seção. Data de 
julgamento: 23 de maio de 2018. Diário de Justiça Eletrônico. Data de publicação: 30 de maio de 
2018. Disponível em: 
https://scon.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?processo=1623858&&b=ACOR&thesaurus=
JURIDICO&p=true. Acesso em: 05/04/2021.   

 
46 STF. Súmula 377. Disponível em 

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/menuSumarioSumulas.asp?sumula=4022. Acesso em 
31/03/2021. 
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impossível a separação dos aquestos. Por sua vez, o 
entendimento de que a comunhão dos bens adquiridos pode 
ocorrer, desde que comprovado o esforço comum, parece mais 
consentânea com o sistema legal de regime de bens do 
casamento, recentemente adotado no Código Civil de 2002, pois 
prestigia a eficácia do regime de separação legal de bens. 
Caberá ao interessado comprovar que teve efetiva e relevante 
(ainda que não financeira) participação no esforço para 
aquisição onerosa de determinado bem a ser partilhado com a 
dissolução da união (prova positiva).47 
 

A partir desse julgamento da Segunda Seção, o Superior Tribunal de 

Justiça passou a adotar o entendimento de que a Súmula 377/STF deve ser 

aplicada somente nos casos em que for comprovado o esforço mútuo na 

aquisição dos bens. 

 

3.2.1 Afastamento da súmula 377/STF diante de pacto antenupcial 

 

O pacto antenupcial, nas palavras de Ricardo Fiúza:  

 

É acordo entre os noivos, visando regular o regime de bens do 
futuro casamento. Nele será escolhido um dos quatro regimes, 
além de serem estabelecidas outras regras complementares. 
Será obrigatório o pacto antenupcial, no caso da comunhão 
universal, da separação de bens e da participação final nos 
aquestos.48 
 

Em um primeiro momento, parece ilógica a possibilidade de elaboração 

de pacto antenupcial em casamento sob o regime de separação obrigatória de 

bens, visto que a lei já estabelece como será a união, portanto, não cabe aos 

nubentes a escolha.  

O raciocínio, porém, sofre pela falta de compreensão da finalidade da 

norma do artigo 1.641, II frente à súmula 377 do STF. A súmula teria desvirtuado 

as disposições do Código Civil quando abriu caminho para a comunhão parcial 

onde antes somente era possível a separação obrigatória de bens. Ora, se a 

função da lei é proteger o idoso, então deve existir a possibilidade de se optar 

                                            
47 Superior Tribunal de Justiça. Informativo de Jurisprudência. Disponível em: 
https://scon.stj.jus.br/SCON/SearchBRS?b=INFJ&tipo=informativo&livre=@COD=%270628%27
. Acesso em: 04/04/2021.  
48 FIÚZA, César. Direito Civil: curso completo. 9. Edição revista, atualizada e ampliada. Belo 
Horizonte: Editora Del Rey, 2006, p. 811 
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pela não aplicação da súmula da Magna Corte. Nesse ínterim, entra em cena o 

pacto antenupcial. 

Não pode o acordo entre as partes gerar comunhão nas hipóteses em 

que o Código a proíbe. Porém, é possível que os nubentes afastem a 

possibilidade aplicação da súmula 377 do STF por vontades próprias. O pacto, 

então, não estaria corrompendo a legislação, como bem demarca a decisão da 

Corregedoria-Geral de Justiça de São Paulo:  

 

REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS – CASAMENTO – 
PACTO ANTENUPCIAL – SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA – 
ESTIPULAÇÃO DE AFASTAMENTO DA SÚMULA 377 DO STF 
– POSSIBILIDADE. 
Nas hipóteses em que se impõe o regime de separação 
obrigatória de bens (art. 1641 do CC), é dado aos nubentes, por 
pacto antenupcial, prever a incomunicabilidade absoluta dos 
aquestos, afastando a incidência da súmula 377 do Excelso 
Pretório, desde que mantidas todas as demais regras do regime 
de separação obrigatória.49  
 

Em suma, o casal estaria sob o regime de separação obrigatória com um 

pacto antenupcial de separação de bens para que, no futuro, não haja a 

possibilidade de aplicação do regime de comunhão parcial.   

 

3.3 MEDIDA DE PROTEÇÃO OU AFRONTA À AUTONOMIA DO IDOSO? O 

SURGIMENTO DE UMA NOVA INCAPACIDADE 

 

Ainda que, minoritariamente, há, na doutrina, juristas a favor da restrição 

imposta pelo inciso II do artigo 1.641 do Código Civil com o argumento de ser 

necessária uma proteção ao idoso contra os chamados “golpes do baú”, ou seja, 

os casamentos realizados com o mero interesse financeiro sem haver de fato 

afetividade entre o casal.  

Segundo Carlos Roberto Gonçalves, “a restrição é eminentemente de 

caráter protetivo. Objetiva obstar à realização de casamento exclusivamente por 

                                            
49 Corregedoria Geral da Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.  Recurso 
Administrativo 1065469-74.2017.8.26.0100. Parecer de Iberê de Castro Dias, juiz assessor da 
Corregedoria, aprovado por Manoel de Queiroz Pereira Calças, corregedor-geral da Justiça. 
Data: 6 de dezembro de 2017. Data de publicação: 23 de janeiro de 2018. Disponível 
em: https://www.26notas.com.br/blog/?p=14166. Acesso em 04/04/2021.  
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interesse econômico”.50 Não se pode ignorar, entretanto, que a pessoa não 

perde suas faculdades somente porque está com a idade avançada, logo é muito 

perigoso tratar todos os idosos como se estivessem em mesmas condições, sob 

o risco de se afrontar fatalmente a autonomia inerente a todo indivíduo 

capaz.         

Além do mais, os “golpes do baú” não sofridos exclusivamente por 

idosos. É notório que é uma prática que pode ser executada contra o cônjuge de 

qualquer idade. 

A autonomia da vontade, nas palavras de Maria Helena Diniz, é “o poder 

de estipular livremente, como melhor lhes convier, mediante acordo de vontade, 

a disciplina de seus interesses, suscitando efeitos tutelados pela ordem 

jurídica”51.  

E, segundo Francisco Amaral,  

 

A autonomia privada constitui-se, portanto, no âmbito do direito 
privado, numa esfera de atuação jurídica do sujeito, mais 
propriamente um espaço de atuação que lhe é concedido pelo 
imperativo, o ordenamento estatal, que permite, assim, aos 
particulares a auto-regulamentação de sua atividade jurídica. Os 
particulares tornam-se, desse modo, e nessas condições, 
legisladores sobre sua matéria jurídica, criando normas jurídicas 
vinculadas, de eficácia reconhecida pelo Estado.52 
 

Dessas definições, pode-se inferir que o princípio está estritamente 

ligado à liberdade do indivíduo. E, ora, a liberdade, depois da vida, é o bem mais 

precioso de qualquer pessoa. A liberdade de fazer o que deseja é imprescindível 

à formação do ser humano, logo chega a ser doloroso para um idoso ter sua 

liberdade tolhida pelo legislador que, muitas vezes, desconhece a realidade dos 

mais velhos e acaba instituindo novo tipo de incapacidade.  

O Código Civil de 2002, em seu artigo 1.517, define a idade na qual a 

capacidade para poder contrair o casamento é conferida, que se dá, aos 

dezesseis anos de idade, com a autorização dos pais ou de representantes 

                                            
50 GONÇALVES, Carlos Alberto. Direito civil brasileiro: Contratos e Atos Unilaterais. 14. ed. 
São Paulo: Editora Saraiva, 2017, p. 610. 
51 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro: teoria das obrigações contratuais 
e extracontratuais. 27ª ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 40. 
52 AMARAL, Francisco. Direito Civil: introdução. 6ª ed. revista, atualizada e aumentada. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2008, p. 213. 



37 
 

legais, e, para os demais casos, aos maiores de idade com mais de dezoito anos, 

excluídos os incapazes em virtude da lei.  

Nos artigos 3º e 4º são elencados, respectivamente, os absolutamente 

e os relativamente incapazes: 

 
Art. 3º. São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente 
os atos da vida civil os menores de 16 (dezesseis) anos.  
Art. 4º. São incapazes, relativamente a certos atos ou à maneira 
de os exercer:  
I - os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos; 
II - os ébrios habituais e os viciados em tóxico; 
III - aqueles que, por causa transitória ou permanente, não 
puderem exprimir sua vontade;  
IV - os pródigos.53 
 

Não figura, portanto, no rol acima, o maior de setenta anos, ou seja, não 

são considerados incapazes os septuagenários somente por terem alcançado tal 

idade. É preciso, quando for necessário em virtude da condição do indivíduo, 

realizar perícia médica e se submeter a um mínimo de crivo legal antes de se 

declarar a interdição e sua incapacidade, nos termos dos artigos 1.177 ao 1.186 

do Código de Processo Civil. Estaria, então, o artigo 1.641, II, vilipendiando a 

capacidade do maior de 70 (setenta) anos.  

 

3.4 DA INCONSTITUCIONALIDADE DESSA DISPOSIÇÃO  

 

Com o advento da Constituição da República Federativa do Brasil de 

1988, o legislador constituinte ofereceu uma atenção especial no tratamento com 

a família e se guiou pelo princípio de o núcleo familiar ser o começo de toda 

sociedade. 

 O Código Civil de 2002, bem como toda legislação infraconstitucional, 

deve seguir as disposições constitucionais e, nesse sentido, Flávio Tartuce 

ensina:  

 

(…) o Direito Privado seria como um sistema solar em que o sol 
é a Constituição Federal de 1988 e o planeta principal, o Código 
Civil. Em torno desse planeta principal estão os satélites, que 
são os microssistemas jurídicos ou estatutos, os quais também 
merecem especial atenção pelo Direito de Família, caso do 

                                            
53 BRASIL. Código Civil (lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002). Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406compilada.htm. Acesso em: 31/03/2021. 
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Estatuto da Criança e do Adolescente e do Estatuto do Idoso. 
Nesse Big Bang Legislativo, é preciso buscar um diálogo 
possível de complementaridade entre essas leis (diálogo das 
fontes). 
Em suma, deve-se reconhecer também a necessidade da 
constitucionalização do Direito de Família, pois “grande parte do 
Direito Civil está na Constituição, que acabou enlaçando os 
temas sociais juridicamente relevantes para garantir-lhes 
efetividade.54 
 

E Paulo Luiz Netto Lobo complementa: 

 
No plano constitucional, o Estado, antes ausente, passou a se 
interessar de forma clara pelas relações de família, em suas 
variáveis manifestações sociais. Daí a progressiva tutela 
constitucional, ampliando o âmbito dos interesses protegidos, 
definindo modelos, nem sempre acompanhados pela rápida 
evolução social, a qual engendra novos valores e tendências que 
se concretizam a despeito da lei.55 

 
Diante do cenário do dever de proteção e cuidado com a família, 

demonstra-se, a seguir, como a restrição de escolha de regime de bens para os 

maiores de 70 (setenta) anos traduz afronta direta à Constituição Federal. 

 

3.4.1 Princípio da dignidade da pessoa humana 

 

O inciso III do artigo 1º da Carta Magna consagra a dignidade da pessoa 

humana como fundamento da República Federativa do Brasil: 

 

Art. 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união 

indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, 

constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como 

fundamentos:  

[...]. 

III – a dignidade da pessoa humana.56 

 

                                            
54 TARTUCE, Flavio. Novos Princípios do Direito de Família Brasileiro. Disponível em: 
http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=8468&p=2. Acesso: 30/04/2021. 
55 LÔBO, Paulo Luiz Netto. Direito Civil: Família. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 17. 
56 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 31/03/2021. 
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Segundo José Afonso da Silva, “dignidade da pessoa humana é um valor 

supremo que atrai o conteúdo de todos os direitos fundamentais do homem, 

desde o direito à vida”.57 

E complementa Marcelo Novelino: “a dignidade, em si, não é um direito, 

mas uma qualidade intrínseca a todo ser humano, independentemente de sua 

origem, sexo, idade, condição social ou qualquer outro requisito”.58 

O princípio da dignidade da pessoa humana engloba todos os indivíduos, 

independentemente de etnia, classe social, idade ou qualquer outro fator. Por 

conseguinte, os direitos dos septuagenários, que também deveriam ser 

resguardados, sofrem grave violação quando a possibilidade de escolha do 

regime de bens do casamento lhes é tolhida. Deveriam os idosos ser agraciados 

com a liberdade de optar pelo regime de suas preferências.  

  

 3.4.2 Princípio da liberdade (ou da intervenção mínima) 

  

No tocante à liberdade, a Constituição Federal homenageia esse 

princípio em seu artigo 5º, caput:  

 

Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 
residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, 
à igualdade, à segurança e à propriedade.59 
 

Pertencente ao grupo de direitos relacionados à segurança pessoal, a 

liberdade é princípio imanente ao Estado Democrático de Direito, elevada aos 

denominados direitos de primeira geração. Também chamados de “direitos de 

defesa”, os direitos de primeira geração requerem do Estado uma prestação 

negativa, ou seja, um dever de abstenção marcado pela não-interferência na 

autonomia privada.   

O indivíduo, resguardado pela sua liberdade, deve poder desenvolver 

todas as suas potencialidades, exceto em virtude da Lei ou caso atinja o direito 

                                            
57 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 30ª ed. São Paulo: 
Malheiros, 2008, p. 105 
58 NOVELINO, Marcelo. Curso de Direito Constitucional. 15ª ed. revista, atualizada e ampliada. 
Salvador/BA: Editora JusPodivm, 2020, p. 294.  
59 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 31/03/2021. 
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alheio. Não havendo arbitrariedade e abuso do direito à liberdade, ao Estado não 

é dado restringir as vontades de seus cidadãos.   

Retornando a José Afonso da Silva, a liberdade: 

  

(...) é poder de atuação sem deixar de ser resistência à 
opressão; não se dirige contra, mas em busca, em perseguição 
de alguma coisa, que é a felicidade pessoal, que é subjetiva e 
circunstancial, podendo a liberdade, pelo seu fim, em harmonia 
com a consciência de cada um, com o interesse do agente. Tudo 
que impedir aquela possibilidade de coordenação dos meios é 
contrário à liberdade.60 
 

No direito de família, portanto, onde o princípio da liberdade é de suma 

importância, elemento norteador nas decisões do planejamento familiar, a livre 

decisão sobre o regime de bens deveria ser concedida a todos 

independentemente da idade. 

 

3.4.3 Princípio da igualdade jurídica entre cônjuges e companheiros   

 

O artigo 226, § 5º da Constituição, exalta o princípio da igualdade jurídica 

entre cônjuges e companheiros: “Os direitos e deveres referentes à sociedade 

conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher”.61 Antigamente, 

o homem era o responsável pelas decisões do casal, enquanto à mulher 

restavam as tarefas domésticas, mas hoje há essa paridade definida em lei. 

Nas lições de Carlos Roberto Gonçalves,  

 

A regulamentação instituída no aludido dispositivo acaba com o 
poder marital e com o sistema de encapsulamento da mulher, 
restrita a tarefas domésticas e à procriação. O patriarcalismo não 
mais se coaduna, efetivamente, com a época atual, em que a 
grande parte dos avanços tecnológicos e sociais está 
diretamente vinculada às funções da mulher na família e 
referenda a evolução moderna, confirmando verdadeira 
revolução no campo social.62 
 

                                            
60 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 22ª ed. rev. atual. São 
Paulo: Malheiros, 2003. p. 232. 
61 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 31/03/2021. 
62 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: direito de família. 10ª ed. São Paulo: 
Saraiva. 2013. p. 23. 
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Em que pese esse princípio ser similar ao da igualdade, é necessário 

destacá-lo pela sua relevância na maneira como as relações conjugais passaram 

a ser estabelecidas. Mais uma vez, o constituinte achou necessárias a proteção 

e a valorização da isonomia, na qual se sobressai a livre vontade dos cônjuges. 

  

3.4.4 Princípio da autonomia da vontade 

 

A despeito de não estar previsto textualmente na Constituição Federal, 

o princípio da autonomia da vontade merece destaque no presente trabalho por 

sua importância na formação da sociedade capitalista. Justamente por ter 

nascido da independência do indivíduo para contratar, tal princípio é 

importantíssimo para o Direito Civil.  

Para Cristiano Chaves e Nelson Rosenvald,  

 

A autonomia da vontade é centrada em três princípios: a) 
liberdade contratual, como livre estipulação do conteúdo do 
contrato, sendo suficiente à sua perfectibilidade a inexistência 
dos vícios subjetivos do consentimento; b) intangibilidade do 
pactuado – o ‘pacta sunt servanda’ exprime a ideia de 
obrigatoriedade dos efeitos contratuais pelo fato de o contrato 
ser justo pela mera razão de emanar do consenso entre pessoas 
livres; c) relatividade contratual, pactuada pela noção de 
vinculatividade do pacto, restrita às partes, sem afetar terceiros, 
cuja vontade e um elemento estranho à formação do negócio 
jurídico.63 
 

Dessa maneira, a autonomia da vontade assegura à pessoa a 

possibilidade de satisfação dos seus interesses, mesmo que haja algumas 

limitações por parte do Estado. Segundo o art. 421, do Código Civil, “a liberdade 

de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato”64, 

ou seja, o Estado, com a intenção de proteger os direitos da coletividade, impôs 

restrições aos contratantes. Entretanto, não há argumento a favor da restrição 

da escolha de regime de bens que se sustente em função da defesa da função 

social. 

                                            
63 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil. Contratos. 
Volume IV. Salvador/BA: Editora JusPodivm, 2012, p. 142. 
64 BRASIL. Código Civil (lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002). Disponível em 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406compilada.htm. Acesso em: 31/03/2021. 
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Portanto, o indivíduo que não prejudica a sociedade de maneira alguma 

não deveria enfrentar obstáculos para exercer sua autonomia, principalmente, 

quando o assunto tangencia a esfera familiar. 

 

3.5 A LIMITAÇÃO DO ART. 1.641, II E A INTERPRETAÇÃO DOS TRIBUNAIS  

 

A fim de demonstrar as posições dos magistrados do País acerca da 

inconstitucionalidade do artigo 1.641, II, analisam-se alguns julgados para se 

compreender quais argumentos fundamentam a interpretação do tema e 

observar como ocorre de fato na prática. 

Enquanto o Supremo Tribunal Federal não se pronuncia a respeito, a 

inconstitucionalidade da restrição ao direito de escolha do regime de bens para 

o maior de 70 (setenta) anos, é possível extrair entendimentos de acórdãos dos 

Tribunais estaduais e do Superior Tribunal de Justiça. 

Em geral, os litígios giram em torno da súmula 377 do STF, como, por 

exemplo, no julgamento da Apelação Cível nº 70007503766, onde a relatora, 

então desembargadora, Maria Berenice Dias, decidiu pela aplicação da referida 

súmula: 

SEPARAÇÃO JUDICIAL LITIGIOSA. CULPA. Já se encontra 
sedimentado nesta Câmara o entendimento de que a 
caracterização da culpa na separação mostra-se descabida, 
porquanto o seu reconhecimento não implica em nenhuma 
sequela de ordem prática. PARTILHA. SEPARAÇÃO 
OBRIGATÓRIA DE BENS. SÚMULA 377 DO STF. A partilha 
igualitária dos bens adquiridos na constância do casamento 
celebrado pelo regime da separação obrigatória de bens se 
impõe, a fim de evitar a ocorrência de enriquecimento ilícito de 
um consorte em detrimento de outro. Busca-se, outrossim, a 
justa e equânime partilha do patrimônio adquirido mediante 
o esforço comum, e que muitas vezes são registrados 
apenas no nome de um dos cônjuges. Aplicação da Súmula 
377 do STF. Afastada a preliminar do recorrido, apelo provido 
em parte (grifo nosso).65 
 

No caso em tela, decidiu-se pela partilha do patrimônio entre os cônjuges 

desde que fosse provado o esforço comum.  

                                            
65 BRASIL. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Apelação Cível Nº 70004348769.  
Relatora: Maria Berenice Dias. Órgão Julgador: 7ª Câmara Cível. Data de julgamento: 
27/08/2003. Disponível em: 
<http://www3.tjrs.jus.br/versao_impressao/imprimirjurisprudencia.php>. Acesso em: 05/04/2021. 
. 
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E, continuando a analisar o voto de Maria Berenice Dias no acórdão, a 

então desembargadora analisou a questão da doação no casamento sob o 

regime da separação obrigatória de bens e regido pelo Código Civil de 1916, in 

verbis: 

Descabe a anulação de doação entre cônjuges casados pelo 
regime da separação obrigatória de bens, quando o 
casamento tenha sido precedido de união estável. Outrossim, o 
art. 312 do Código Civil de 1916 veda tão-somente as doações 
realizadas por pacto antenupcial. A restrição imposta no 
inciso II do art. 1641 do Código vigente, correspondente do 
inciso II do art. 258 do Código Civil de 1916, é 
inconstitucional, ante o atual sistema jurídico que tutela a 
dignidade da pessoa humana como cânone maior da 
Constituição Federal, revelando-se de todo descabida a 
presunção de incapacidade por implemento de idade. Apelo, 
à unanimidade, desprovido no mérito e, por maioria, afastada a 
preliminar de incompetência, vencido o Em. Des. Sérgio 
Fernando de Vasconcellos Chaves (grifo nosso). 66 
 

Não bastando entender pelo descabimento da anulação de doação entre 

cônjuges, a desembargadora aproveitou para apontar a inconstitucionalidade do 

inciso II do art. 1;641 do Código Civil de 2002, correspondente ao inciso II do art. 

258 do Código Civil de 1916, sob o argumento de a referida lei atentar contra a 

dignidade da pessoa humana.  

Em decisão mais recente, o desembargador Eduardo Andrade, do 

Tribunal de Justiça de Minas Gerais decidiu pela aplicação da súmula 377:  

 

INVENTÁRIO - SUCESSÃO - USUFRUTO VIDUAL - 
CASAMENTO REALIZADO SOB O REGIME DA SEPARAÇÃO 
OBRIGATÓRIA DE BENS (ART. 1641, II, CC)- SÚMULA 377 DO 
STF - INTELIGÊNCIA - EXIGÊNCIA DA PROVA DO ESFORÇO 
COMUM PARA A COMUNICABILIDADE DOS AQUESTOS - 
AUSÊNCIA NO CASO - INEXISTÊNCIA DO DIREITO DE 
MEAÇÃO. PARTILHA - USUFRUTO VIDUAL - DIREITO 
INCIDENTE SOBRE QUARTA PARTE DOS BENS DO 
FALECIDO. RECURSOS DESPROVIDOS. - Em que pese a 
existência de entendimento em sentido contrário, a interpretação 
que se faz do Enunciado 377 da Súmula do STF é no sentido 
que a prova da comunhão de esforços é imprescindível para a 
comunicabilidade dos bens adquiridos onerosamente depois do 
casamento, pois, caso contrário, os efeitos do regime da 
separação legal de bens tornar-se-iam idênticos aos do regime 
da comunhão parcial, em desvirtuamento da opção legislativa, 
bem como porque tal orientação é a que melhor se compatibiliza 
com o escopo de impedir o enriquecimento ilícito de um dos 

                                            
66 Ibidem.  
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consortes em detrimento do outro - o qual norteou a edição da 
referida súmula - O direito de usufruto da viúva, reconhecido no 
código de 1916, incide apenas sobre a quarta parte dos bens 
deixados pelo de cujus, razão pela qual a manutenção do espólio 
do falecido na posse exclusiva do imóvel no qual reside a 
cônjuge supérstite é a medida que melhor atende o seu interesse 
de permanecer habitando o mesmo - À inteligência do artigo 
1.043 do Código de Processo Civil, falecendo o cônjuge meeiro 
supérstite antes da partilha dos bens do pré-morto, as duas 
heranças serão cumulativamente inventariadas e partilhadas, 
apenas se os herdeiros de ambos forem os mesmos, não sendo 
este o caso dos autos.67 
 

No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, sob a relatoria do Ministro 

Luís Felipe Salomão, o tema foi analisado em relação às uniões estáveis e se 

impôs o mesmo tratamento em relação aos casamentos: 

 

DIREITO DE FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. COMPANHEIRO 
SEXAGENÁRIO. SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE BENS. 
ART. 258, § ÚNICO, INCISO II, DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. 1. 
Por força do art. 258, § único, inciso II, do Código Civil de 1916 
(equivalente, em parte, ao art. 1.641, inciso II, do Código Civil de 
2002), ao casamento de sexagenário, se homem, ou 
cinquentenária, se mulher, é imposto o regime de separação 
obrigatória de bens. Por esse motivo, às uniões estáveis é 
aplicável a mesma regra, impondo-se seja observado o 
regime de separação obrigatória, sendo o homem maior de 
sessenta anos ou mulher maior de cinquenta. 2. Nesse 
passo, apenas os bens adquiridos na constância da união 
estável, e desde que comprovado o esforço comum, devem ser 
amealhados pela companheira, nos termos da Súmula n.º 377 
do STF. 3. Recurso especial provido (grifo nosso).68  
 

E, novamente, ao julgar a respeito das doações entre os cônjuges que 

se casaram sob o regime da separação obrigatória, a ministra do STJ, Nancy 

Andrighi, relatou recurso especial que restou assim ementado: 

 

DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO 
ESPECIAL. DOAÇÃO REALIZADA POR CÔNJUGE NA 
CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. VIGÊNCIA DO CÓDIGO 

                                            
67 BRASIL. Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Agravo de Instrumento 10620030052307006. 
Relator: Eduardo Andrade. Data de Julgamento: 3 de março de 2015. Diário de Justiça 
Eletrônico. Data de Publicação: 11 de março de 2015. Disponível em: https://tj-
mg.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/849846818/agravo-de-instrumento-cv-ai-
10620030052307006-mg. Acesso em: 05/04/2021. 
68 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial (REsp) 646.259/RS. Relator: 
Ministro Luís Felipe Salomão. Órgão Julgador: 4ª Turma. Data de julgamento: 22 de junho de 
2010. Diário de Justiça Eletrônico. Data de publicação: 24 de agosto de 2010. Disponível em: 
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/16827288/recurso-especial-resp-646259-rs-2004-
0032153-9/inteiro-teor-16827289. Acesso em 05/04/2021.  
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CIVIL DE 1916. REGIME DE SEPARAÇÃO LEGAL DE BENS. 
DOADOR COM IDADE SUPERIOR A 60 ANOS. VALIDADE. 
PRECEDENTE. 1. São válidas as doações promovidas, na 
constância do casamento, por cônjuges que contraíram 
matrimônio pelo regime da separação legal de bens, por três 
motivos: "(i) o CC/16 não as veda, fazendo-o apenas com 
relação às doações antenupciais; (ii) o fundamento que justifica 
a restrição aos atos praticados por homens maiores de sessenta 
anos ou mulheres maiores que cinquenta, presente à época em 
que promulgado o CC/16, não mais se justificam nos dias de 
hoje, de modo que a manutenção de tais restrições representam 
ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana; (iii) 
nenhuma restrição seria imposta pela lei às referidas doações 
caso o doador não tivesse se casado com a donatária, de modo 
que o Código Civil, sob o pretexto de proteger o patrimônio dos 
cônjuges, acaba fomentando a união estável em detrimento do 
casamento, em ofensa ao art. 226, §3º, da Constituição 
Federal.69 
 

 O terceiro argumento talvez seja o de maior valia no estudo do 

tema, pois há de se concordar que, caso as pessoas não fossem casadas, 

poderiam fazer a doação sem qualquer problema, logo impedi-la seria uma grave 

afronta à liberdade e ao princípio da dignidade da pessoa humana.  

Após a análise dos julgados que percorrem nossos tribunais, fica 

evidente a incompatibilidade entre as disposições do inciso II do artigo 1.641 do 

Código Civil e o princípio da dignidade da pessoa humana e, além disso, se 

observa que a norma perde sua força frente à sumula 377 do STF, terminando 

por, muitas vezes, causar mais discussões no âmbito da prestação jurisdicional. 

Também se infere da análise dos julgados que a doação, importante ferramenta 

para “burlar” as restrições do 1.641, II, CC, pode ser realizada pelos cônjuges.  

Por isso, o presente trabalho defende a declaração de 

inconstitucionalidade da norma e sua posterior revogação. 

 

3.5 O ESTATUTO DO IDOSO E O ARTIGO 1.641, II DO CÓDIGO CIVIL  

 

Demonstrada a incompatibilidade das disposições do artigo 1.641, do 

Código Civil, com os princípios constitucionais e a análise de decisões judiciais 

                                            
69 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial (REsp) 471958/RS. Relatora: 
Ministra Nancy Andrighi. Órgão Julgador: 3ª Turma. Data de julgamento: 18 de dezembro de 
2008. Diário de Justiça Eletrônico. Data de publicação: 18 de fevereiro de 2009. Disponível em: 
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/16827288/recurso-especial-resp-646259-rs-2004-
0032153-9/inteiro-teor-16827289. Acesso em 05/04/2021.  
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sobre a matéria, salientam-se as contradições do preceito em relação à lei 

10.741/03, o chamado Estatuto do Idoso.  

O Estatuto tem como objetivo garantir uma proteção especial aos 

cidadãos com idade igual ou superior a 60 anos para proporcioná-los - como 

consta em seu artigo 2º - “todas as oportunidades e facilidades, para 

preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, 

intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade”.   

Na prática, entretanto, as pessoas idosas não recebem o devido 

respeito, a começar pelo Estado, pois se o idoso tem o direito de gozar “de todos 

os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana” (relembra-se o artigo 2º), 

não devia ser tolhido em seu direito à escolha de regime de bens no casamento. 

 Além do mais, o artigo 10 do Estatuto do Idoso dispõe sobre as 

liberdades dos cidadãos da “melhor idade” sob o aspecto financeiro, sendo 

importante destacá-lo visto que os maiores argumentos a favor do 1.641 são os 

de que os idosos precisam ser protegidos contra “golpes do baú”.  

O artigo 10 da Lei 10.741/03 dispõe:  

 

Art. 10. Na implementação da política nacional do idoso, são 
competências dos órgãos e entidades públicos:       
[...] 
§ 1º É assegurado ao idoso o direito de dispor de seus bens, 
proventos, pensões e benefícios, salvo nos casos de 
incapacidade judicialmente comprovada.70 
 

Em outras palavras, o idoso precisaria passar por um processo judicial, 

respeitando os princípios do contraditório e da ampla defesa, para que fosse 

declarada sua incapacidade de gerir seu patrimônio, e não da forma 

discriminatória como o artigo 1.641, II, CC trata.  

Dentre as muitas lições de Maria Berenice Dias a respeito do tema, 

realça-se sua análise em relação ao Estatuto: 

 

 (...) das várias previsões que visam a suspender a realização 
do casamento, nenhuma delas justifica o risco de gerar 
enriquecimento sem causa. Porém, das hipóteses em que a lei 
determina o regime de separação obrigatória de bens, a mais 
desarrazoada é a que impõe tal sanção aos nubentes maiores 

                                            
70 BRASIL. Estatuto do Idoso (Lei no 10.741, de 1º de outubro de 2003). Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.741.htm. Acesso em: 31/03/2021. 
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de 70 (setenta) anos (CC 1.642, II), em flagrante afronta ao 
Estatuto do Idoso. A limitação da vontade, em razão da idade, 
longe de se constituir em uma precaução (norma protetiva), se 
constitui em verdadeira sanção.71  
 

Apesar de não trazer grandes inovações, o Estatuto do Idoso teve um 

papel fundamental no reconhecimento dos direitos dos idosos, principalmente 

quando se fala nos direitos à liberdade, à vida e à saúde. 

O artigo 9º e o parágrafo 2º do artigo 10º do Estatuto definem que:  

 
É obrigação do Estado garantir à pessoa idosa a proteção à vida 
e à saúde, mediante efetivação de políticas sociais e públicas 
que permitem um envelhecimento saudável e em condições de 
dignidade. 
(...) 
O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade 
física, psíquica e moral, abrangendo a preservação da imagem, 
da identidade, da autonomia, de valores, ideias e crenças, dos 
espaços e dos objetos pessoais.72  
 

São uns dos exemplos de disposições da Lei voltadas a garantir o devido 

respeito e a devida liberdade a nossos anciãos.  

Mais uma vez, há vasto embasamento legal para se declarar que o inciso 

II do artigo 1.641, do Código Civil, é uma verdadeira aberração jurídica frente 

aos princípios basilares de nosso ordenamento.  

 

3.6. AUTONOMIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA X RESTRIÇÃO AO IDOSO: 

DOIS PESOS E DUAS MEDIDAS? 

 

Com o advento do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 

13.146/2015), procederam-se a significativas alterações no Código Civil, 

principalmente, no que diz respeito ao tema do presente trabalho, sobre o 

casamento e a capacidade civil da pessoa com deficiência. Anteriormente, a 

pessoa com deficiência intelectual era considerada absolutamente ou 

relativamente incapaz, porém, com o novo Estatuto, os incisos dos artigos 3º e 

4º do Código foram alterados ou revogados.  

                                            
71 DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. 6ª ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: 
Editora Revistas dos Tribunais, 2010, p. 247. 
72 Ibidem. 
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Até o momento da elaboração da Lei nº 13.146/2015, era nulo o 

casamento da pessoa com deficiência intelectual, mas, agora, não há mais a 

previsão de a deficiência afetar a capacidade civil para formar uma família. Pode 

a pessoa com deficiência se casar, ou por meio do auxílio de um curador ou 

responsável, ou expressando diretamente sua vontade, em harmonia com as 

disposições do artigo 1º, onde diz que a Lei é “destinada a assegurar e a 

promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades 

fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e 

cidadania”.73  

Quanto ao patrimônio da pessoa com deficiência no casamento, o 

legislador, ao formular o Estatuto, não se preocupou em impor limitações para 

“proteger” os nubentes. Ora, não há qualquer restrição à escolha de regime de 

bens para a pessoa com deficiência, porém não vale a mesma regra para o maior 

de setenta anos. É clara a disparidade no tratamento do idoso e dos tutelados 

pela Lei 13.146/2015, porque enquanto um é rotulado como incapaz de gerir seu 

próprio patrimônio e seu relacionamento, o outro pode, à vontade, escolher pelo 

regime que melhor lhe convier, pois não há qualquer proteção acerca de um 

provável “golpe do baú”. Estaria o ordenamento jurídico brasileiro diante de uma 

situação em que há “dois pesos e duas medidas”, causando, assim, uma 

assimetria entre a diferentes legislações. 

 

3.7 DO PROJETO DE LEI Nº 189/2015 – O QUE PODE MUDAR NO FUTURO? 

 

Diante de tantos argumentos favoráveis à revogação do inciso II do 

artigo 1.641 do Código Civil, surgiu, o interesse, por parte de alguns 

parlamentares, de defender um Projeto de Lei em favor dessa causa.  

Na esperança de garantir mais liberdade aos maiores de 70 (setenta) 

anos diante dos entraves da lei, em 2015, o Deputado federal maranhense 

Cleber Verde apresentou o PL 189: “fica revogado o inciso II, do art. 1.641 (...)” 

e “faculta-se àqueles que se casarem sobre a vigência da lei anterior, a 

                                            
73 BRASIL. Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015). 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm. Acesso 
em 05/04/2021.  
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possibilidade de alteração do regime de bens nos termos do art. 1.639, § 2º da 

Lei nº 10.406 de janeiro de 2002”, como consta na íntegra do projeto74.  

Como justificativa, o deputado, primeiramente, citou o princípio da 

autonomia da vontade, que se entrelaça com o princípio da liberdade e reflete o 

princípio da dignidade da pessoa humana.  Para ele, nenhuma norma do Direito 

pode se contrapor a tais princípios, ainda mais no Direito de Família, onde o 

indivíduo tem seus relacionamentos regidos pela lei. É um ramo do ordenamento 

jurídico permeado pelo amor e defensor da boa convivência entre os familiares, 

logo o art. 1.641, II do Código Civil, além de ser inconstitucional, viola a essência 

do Direito de Família, pois “a separação obrigatória de bens consagra a restrição 

à liberdade de amar, e vai de encontro à interpretação eudemonista da família”.75  

Em seguida, repete argumentos já apresentados neste trabalho, como, 

por exemplo, a incoerência em proibir uma pessoa, que apresenta plenas 

capacidades de exercícios dos atos da vida civil, de escolher o regime de bens 

para o casamento. Há também o apelo aos parlamentares para analisarem como 

o artigo impugnado contribui para a discriminação dos idosos.  

Mesmo com o Projeto de Lei aguardando análise da Comissão de 

Constituição e Justiça e de Cidadania desde 2019, é um fio de esperanças na 

luta por liberdade aos nubentes com mais de 70 (setenta) anos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
74 BRASIL. Projeto de Lei nº 189, de 2015. Disponível em:  
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1340454. Acesso em 
05/04/2021. 
75 Ibidem. 
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4 CONCLUSÃO 

 

Foram analisados, no presente trabalho, diversos pontos acerca da 

defendida inconstitucionalidade do inciso II do artigo 1.641 do Código Civil, a 

começar, na introdução, por um breve panorama da situação do idoso em 

relação, principalmente, às leis que regulam seus direitos de maneira geral e as 

alterações do dispositivo, definindo o limite dos setenta anos para poder escolher 

o regime de bens no casamento.  

Em seguida, no segundo capítulo, foi apresentada a história do 

casamento, assim como, da união estável, sem deixar de citar todos os regimes 

de bens previstos no Código Civil e suas particularidades, pois, sem um estudo 

aprofundado, não seria possível observar todas as questões em torno do 

dispositivo legal criticado no presente trabalho.  

Posteriormente, o capítulo terceiro adentrou no ponto central do tema. A 

questão da obrigatoriedade do regime obrigatório de separação de bens para os 

maiores de 70 (setenta) anos foi estudada à luz dos princípios constitucionais, 

além dos fundamentos do Código Civil e dos entendimentos jurisprudenciais.  

Não se pôde, ademais, deixar de citar a súmula 377 do STF, responsável 

por relativizar a norma do inciso II do artigo 1.641 do Código Civil. Em uma 

tentativa dos ministros da Magna Corte pela adequação da legislação com a 

realidade, foi editada a referida súmula, para algum alívio por parte dos 

septuagenários. 

Da jurisprudência, coube ressaltar o entendimento majoritário pela 

aplicação da comunhão parcial de bens nos relacionamentos quando for 

demonstrado o esforço comum para aquisição do patrimônio, bem como a 

possibilidade de doação entre cônjuges sob o regime de separação legal de 

bens.  

Dentre as questões sobre o art. 1.641, II, CC, a motivação por parte do 

legislador para editar tal disposição foi objeto de análise. Na contramão da 

maioria do julgados e, principalmente, da súmula 377 do Supremo Tribunal 

Federal, a restrição à escolha de regime de bens em razão da idade, que 

apareceu primeiro no Código Civil de 1916, foi mantida no Código de 2002.   

Portanto, é relevante anotar que o chamado “golpe do baú” seria a maior 

causa pela existência da retrógrada lei, porém essa artimanha pode ser realizada 
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contra um cônjuge de qualquer idade, não somente contra os idosos maiores de 

setenta anos, assim, não prospera o argumento daqueles que defendem o 

abusivo artigo. O princípio da livre escolha é um pilar da sociedade judaico-cristã, 

entretanto, no tocante ao casamento do septuagenário brasileiro, se nota a 

dissonância: pelo temor de “golpes do baú”, se restringe a liberdade individual 

em nome de uma suposta segurança. 

No item 3.3, se fez o importante questionamento sobre a criação de uma 

nova incapacidade criada pelo referido artigo e os pressupostos que sustentam 

sua inconstitucionalidade foram destrinchados no subcapítulo consecutivo. Os 

princípios da dignidade da pessoa humana, da liberdade, da igualdade jurídica 

entre cônjuges e da autonomia da vontade impedem que o art. 1641, II, CC seja 

considerado constitucional.  

O Estatuto do Idoso, importante ferramenta na defesa dos direitos dos 

anciãos, também trouxe fortes argumentos para dar apoio à defesa da tese. 

Proibir o septuagenário de escolher o regime de bens mais adequado às suas 

necessidades é atentatório, principalmente, ao princípio da igualdade, tão bem 

velado pelo legislador constituinte, que proíbe privilégios em razão do sexo, 

classe social, etnia ou a idade. Ademais, a disposição do artigo é defasada 

perante a realidade brasileira, onde a expectativa de vida é cada vez maior e a 

idade avançada não é mais sinônimo de senilidade, pois o notório avanço da 

medicina contribui para a maior expectativa de vida e a melhoria na qualidade 

devida. Sem dúvidas, os anciãos, aptos a viver bem e dispostos a amar, 

possuem o direito à convivência conjugal da maneira que desejarem e sem 

interferência externa. 

Ao final do capítulo 3, a exposição sobre o projeto de lei em tramitação 

na Câmara em favor da revogação do artigo traz um sinal de esperança. Embora 

haja um longo caminho até a possível aprovação do projeto, já se pode notar 

intenções de mudança por parte dos legisladores. 

Por toda argumentação construída, é flagrante a inconstitucionalidade 

do inciso II do artigo 1.641 do Código Civil e, dessa maneira, deve-se revogar a 

vil legislação e garantir, acima de tudo, o respeito e a liberdade àqueles que 

sustentaram a nação por longos anos e sofrem hoje com as amarras injustas do 

Estado.  
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