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RESUMO 

 

 

O presente estudo teve como objeto a obrigatoriedade do regime de bens para os maiores de 

setenta anos, conforme o disposto no artigo 1.641, II, do Código Civil, a partir do viés 

constitucional, bem como também dos princípios norteadores do Direito de Família. Partiu-se 

desenvolvendo o estudo dos regimes de bens dispostos atualmente no ordenamento jurídico 

brasileiro, bem como da Súmula 377 do Supremo Tribunal Federal referente ao tema a qual 

flexibiliza a rigidez do diploma normativo possibilitando a comunicabilidade dos bens 

adquiridos onerosamente no convívio matrimonial. Além disso, no desenvolvimento do 

trabalho foram abordados dados a respeito da terceira idade, elucidando tópicos referentes a 

como vivem atualmente, qual a expectativa de vida, como se comunicam e se relacionam. O 

papel desempenhado pelo idoso na sociedade atualmente, a capacidade civil e os lugares de 

poder ocupado pelos mesmos revelam o desequilíbrio da medida de imposição de regime de 

bens no casamento de maiores de 70 anos. Por fim, a analisou-se a constitucionalidade da 

vedação imposta no referido artigo, diante de todo o cenário exposto no trabalho.   

 

Palavras-chave: Direito Civil. Regime de Bens. Inconstitucionalidade do artigo 1641, II, do 

Código Civil Brasileiro. Estatuto do Idoso. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo é uma análise do artigo 1641, inciso II, do Código Civil de 2002, 

versando sobre a obrigatoriedade do regime de separação de bens para nubentes maiores de 70 

anos. 

 O dispositivo que já estava presente no Código Civil de 1916, se manteve no Código 

de 2002 a constar ainda atualizações sofridas, tendo como última Lei n. 12.344/10, que 

estabeleceu a idade de 70 anos, nesse sentido, o artigo 1641, II, do Código Civil mostrando uma 

tendência patrimonialista contrariando a concepção personalista presente no Código Civil de 

2002.  

Assim sendo, o presente estudo tem como objetivo a análise da constitucionalidade do 

artigo 1641, II, do Código Civil Brasileiro e específico a investigação da temática que será 

desenvolvida em cada capítulo.  

A constante evolução da sociedade impacta diretamente o direito de família e 

consequentemente as novas construções dela, diante da incapacidade do legislador em 

acompanhar todas as alterações, os princípios constitucionais e do direito de família agem a 

serem norteadores desses conflitos existentes.  

Neste sentido, a presente monografia em seu primeiro capítulo almeja desenvolver o 

Direito de família e seus princípios próprios e constitucionais e em quais medidas e lacunas 

agem.  

Em sequência, o segundo capítulo, aborda os regimes de bens, seus princípios e os 

quatro regimes existentes no ordenamento jurídico brasileiro, além da análise da súmula 377 

do STF.  

Sucessivamente o terceiro capítulo traz o estudo sobre a nova terceira idade, como os 

idosos veem e são vistos pela sociedade, diante de avanços e alterações nas estruturas 

familiares, concomitantemente com a análise do estatuto do idoso. 

 Por fim, o último capítulo analisa a capacidade civil do idoso, ponderando sobre a sua 

atuação no cenário nacional, mais precisamente sobre o poder que lhe possa ser conferido e ao 

mesmo tempo limitado.  

  O método de abordagem usado neste estudo foi dedutivo, diante da análise geral a 

respeito dos princípios constitucionais e do estudo histórico das mudanças nas relações, com a 

pretensão de elucidar a temática entorno da inconstitucionalidade do artigo 1.641, II, do Código 
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Civil, almejando evidenciar o animus que baseia o veto legal imposto pelo Código ao 

septuagenário, sendo este pautado em argumento discriminatório, representado pela idade do 

indivíduo, e não a sua capacidade civil.  

 Chegou-se à conclusão de mostrar que embora legítima como proteção do idoso, 

entendeu-se que essa limitação era questionável, principalmente porque viola o direito e os 

princípios constitucionais, viola a igualdade de direitos e a dignidade humana, obrigando-os a 

demonstrar que se trata de uma restrição discriminatória, em segundo, porque se entendeu que 

isso não condizia com a liberalidade e com o acesso a tantos outros direitos garantidos pelo 

mesmo idoso. 
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2. DIREITO DE FAMÍLIA 

 

O direito de família está presente no Código Civil brasileiro, mais precisamente em seu 

livro IV, disciplinado como norma principal para outros conceitos complementares. No entanto, 

o direito de família não é somente norma, sua essência é oriunda das relações afetivas familiares 

e desenrolares cotidianos de ética e respeito.1   

A família, conforme a própria sociedade sofreu e sofre diversas modificações ao longo 

do tempo.2  

A sociedade evolui, em um processo constante, o que acarreta uma necessidade 

recorrente em modificar-se. Porém, alterar as regras do direito de família, é uma tarefa delicada, 

pois é um ramo que interfere nas relações afetivas e de convivência das pessoas. Quando se fala 

em relações afetivas, a missão torna-se mais delicada. No entanto as modificações culturais e 

científicas não podem ser ignoradas pelo regramento jurídico, visto que se tornaria ineficaz. 

Com isso, cabe ao legislador atentar-se aos diferentes elementos que rodeiam o direito de 

família. Atualmente projeta-se um novo conceito de família e consequentemente um novo 

direito de família.  

A família como uma instituição da sociedade carece de proteção do Estado, sobretudo 

para oferecer condições em que o indivíduo possa viver, não podendo também deixar de 

cumprir sua função social de proteção à família, que teria por consequência seu próprio 

desaparecimento. Contudo, embora seja fundamental a intervenção do Estado, deverá ser 

respeitado o princípio da autonomia da vontade, sendo essa intervenção de caráter protetivo à 

família.3 

A família está atrelada a afetividade, fato esse que explica sua atual função e torna-se o 

seu principal valor. Não se encontram mais sob clamor na guarida do direito de família a 

preocupação em questões patrimoniais.  

A afetividade, liberdade e responsabilidade são hoje laços que unem e norteiam a 

família. Além disso, a família socioafetiva assume um papel diferente e de maior destaque, e 

agora com um novo valor jurídico, atualiza e reformula concepções antigas, abrigando uma 

nova concepção para o direito de família.  

 

 

 
1 FERNANDES, Alexandre Cortez. Direito civil: direito de família. Caxias do Sul,RS: Educs, 2015, p. 18. 
2 LÔBO, Paulo. Direito civil: famílias. 5. Ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p.15. 
3 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil: direito de família. 13. ed. São Paulo: Atlas,2013, p.65 
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2.1. Princípios do direito de família 

 

A constituição de 1988 proporcionou reformas importantes no âmbito do Direito de 

Família, abarcando novos preceitos e atualizações no que tange a formulação de família. Sendo 

os princípios constitucionais norteadores, exercendo sua força perante as lacunas e as 

impossibilidades de previsão prática do ordenamento jurídico, ou seja, na omissão da lei, 

utiliza-se os princípios. 

 Neste sentido existem princípios gerais, que são aplicáveis a todos os ramos do direito, 

como por exemplo, a dignidade da pessoa humana, da igualdade e da liberdade.  Conforme 

pontua Dias: 

Existem princípios gerais que se aplicam a todos os ramos do direito, assim o princípio 

da dignidade, da igualdade, da liberdade, bem como os princípios da proibição de 

retrocesso social e da proteção integral a crianças e adolescentes. Seja em que 

situações se apresentem, sempre são prevalentes. Os princípios constitucionais 

representam o fio condutor da hermenêutica jurídica, dirigindo o trabalho do 

intérprete em consonância com os valores e interesses por eles abrigados.4 

Os princípios do direito de família, atuam de maneira a serem norteadores do 

ordenamento jurídico, com o intuito de buscar harmonizar a igualdade plena entre os 

indivíduos, ora para igualar o tratamento entre homens e mulheres, ora servindo para equidade 

nos tratamentos dos descendentes.5 

Na doutrina de Gilmar Mendes, esses direitos estão consagrados como papel 

fundamental na sociedade de reverter a relação entre o Estado e o indivíduo, reconhecendo a 

importância de primeiro respeitar os direitos à sociedade e, em segundo lugar. obrigações para 

com o estado, constituindo o direito do estado para a pessoa que cuida dela necessidades dos 

cidadãos.6 

Com base no rol exemplificativo do autor Rodrigo da Cunha Pereira7, que os trata como 

vitais e fundamentais, e que sem os mesmos seria ineficaz a aplicação do direito na busca por 

justiça. Iremos abordar os seguintes princípios: 1. Princípio da dignidade humana. 2. Princípio 

da monogamia. 3. Princípio do melhor interesse da criança/adolescente. 4. Princípio da 

 
4 DIAS, Maria Berenice. Manual de direito de famílias. 10. ed.rev. atual. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2015, p.43 
5 FERREIRA DA SILVA, Daniel Vinícius. Princípios norteadores do Direito de 

Família. jus.com.br. 2017. Disponível em: https://jus.com.br/artigos/56132/principios-norteadores-do-direito-de-

familia. Acesso em: 8 jul. 2020. 
6 Mendes, Gilmar Ferreira. Curso de Direito Constitucional. 9.ed.rev. e anual, São Paulo: Saraiva,2014, p.136 
7 CUNHA PEREIRA, Rodrigo da. Princípios fundamentais norteadores para o direito da família. Belo 

Horizonte: Del Rey, 2005, p. 67 
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igualdade e respeito às diferenças. 5. Princípio da autonomia e da menor intervenção estatal. 6. 

Princípio da pluralidade de formas de família. 7. Princípio da afetividade.  

 

2.1.1. Princípio da dignidade da pessoa humana  

 

O princípio da dignidade da pessoa humana pode ser considerado em três aspectos: 

religioso, em que o homem é imagem e semelhança de Cristo, trazendo ao homem o maior 

valor; o filosófico, à luz do Iluminismo, trouxe mais raciocínio à conceituação do sujeito, 

levando o homem a um plano mais real, mostrando que existem leis a serem obedecidas; e 

político, a partir do século XX, com as duas grandes guerras, começou a ser traçado um projeto 

mais jurídico que passou a introduzir a proteção da dignidade humana nas constituições 

democráticas.8 

O princípio da dignidade da pessoa humana é tido como um dos pilares do ordenamento 

jurídico contemporâneo, não sendo possível desatrelar a ideia de direito do referido princípio, 

sendo este expresso na Constituição de 1988. Atuando como uma espécie de macro princípio, 

que sustenta os demais, permitindo a inclusão de todas as categorias de filho e família no 

ordenamento. Possibilitando a ideia de o próprio sujeito determinar e dirigir sua vida, 

sujeitando-se somente ao seu desejo.9  

Nesse princípio, observa-se a presença de três elementos: valor intrínseco, autonomia e 

valor social da pessoa humana. Nesse aspecto, a doutrina do Barroso10 enfatiza que o valor 

interior da pessoa humana é um elemento comum e indissociável de todo ser humano, é o que 

o distingue dos demais, segundo as palavras de Kant é o que não tem preço, independentemente 

da própria razão. Havendo ainda os aspectos jurídicos que precisam ser analisados em termos 

de valor intrínseco: o direito à vida, o direito à igualdade, o direito à integridade corporal, o 

direito à integridade moral e psicológica. No que se refere ao direito à igualdade, afirma-se que 

todos possuem o mesmo valor intrínseco, portanto, devem ser respeitados igualmente, 

independente de raça, idade e gênero. 

 
8 BARROSO, Luís Roberto. A Dignidade da Pessoa Humana no Direito Constitucional Contemporâneo: 

Natureza Jurídica, Conteúdos Mínimos e Critérios de Aplicação. Disponível em: 

https://luisrobertobarroso.com.br/wp-content/uploads/2016/06/Dignidade_texto-base_11dez2010.pdf. Acesso 

em: dezembro de 2020, p.4 
9 DA CUNHA PEREIRA, Rodrigo. UMA PRINCIPIOLOGIA PARA O DIREITO DE 

FAMÍLIA. IBDFAM. 8 p. Disponível em: https://ibdfam.org.br/assets/upload/anais/40.pdf. Acesso em: 10 jul. 

2020, p. 5. 
10 BARROSO, Luís Roberto. Op cit.,p. 4. 
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O princípio da dignidade da pessoa humana, segundo Paulo Lôbo leciona, que tal 

princípio é o “núcleo existencial que é essencial comum a todas pessoas humanas, como 

membros iguais do gênero humano”. Isto posto, estabelece sua inviolabilidade impondo uma 

obrigação geral de respeito. 11 

Maria Berenice Dias comenta que, o princípio da dignidade da pessoa humana é 

caracterizado por princípio maior, de acordo com a autora seu valor é de caráter nuclear da 

ordem constitucional, alega ainda que diante da dificuldade de capturar sua essência em palavra, 

o aludido princípio atua em infinitas situações. Pontua ainda que é o princípio o mais universal 

de todos, que dele derivam-se os demais. Desta maneira, ressalta-se a ligação com os direitos 

humanos, que é balizado na dignidade da pessoa humana. Consequentemente exprime igual 

tratamento às diferentes famílias, sendo impróprio que se aborde de maneira distintas as 

diversas maneiras de constituição familiar.12 

 

2.1.2. Princípio da monogamia  

 

O princípio da monogamia, embora também possua caráter moral, no direito de família 

não é uma regra moral. É um princípio que organiza as relações conjugais e a partir de então 

funciona como um interdito proibitório, ora caso não fosse proibido teríamos várias famílias e 

uniões estáveis com o aval do Estado. O que de fato geraria toda uma obrigatoriedade de alterar 

o ordenamento que foi pautado em cima da ideia da monogamia. 13 

 

2.1.3. Princípio do melhor interesse da criança/adolescente 

 

Promulgada a Convenção sobre os Direitos da Criança, a expressão melhor interesse da 

criança, foi amplamente utilizada em diversos artigos. Com o papel de princípio, o melhor 

interesse da criança e adolescente, detém a capacidade de poder garantir o melhor 

desenvolvimento, encarregando-se de agir como norteador aos interesses e direitos 

fundamentais das crianças. 14 

 
11 LÔBO, Paulo Luiz Netto. Código Civil Comentado: Direito de família, relações de parentesco, direito 

patrimonial. São Paulo: Atlas, 2003, p. 54.  
12 DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. 6. Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 63.  
13 DA CUNHA PEREIRA, Rodrigo. UMA PRINCIPIOLOGIA PARA O DIREITO DE 

FAMÍLIA. IBDFAM. 8 p. Disponível em: https://ibdfam.org.br/assets/upload/anais/40.pdf. Acesso em: 10 jul. 

2020,  p. 6.  
14 BARRETO, Maíra de Paula; GALDINO, Valéria Silva. Os Princípios Gerais de Direito, os Princípios de 

Direito de Família e os Direitos de Personalidade. Maringá: Revista Jurídica Cesumar, 2007, p. 296-298. 
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E este princípio que auxilia e sustenta a previsão da guarda dos filhos esteja com quem 

tem melhores condições psicológicas para garantir os cuidados dos menores, 

independentemente de serem biológicos ou não, além de fomentar o surgimento de novos 

institutos jurídicos como o parentesco socioafetivo e a guarda compartilhada.15 

 

2.1.4. Princípio da igualdade e respeito às diferenças 

 

Rodrigo da Cunha Pereira ressalta a importância e a singularidade do princípio da 

igualdade e o respeito às diferenças. Neste sentido, afirma o autor,  

"O discurso da igualdade está intrinsecamente vinculado à cidadania, uma outra 

categoria da contemporaneidade, que pressupõe também o respeito às diferenças. Se todos são 

iguais perante a lei, todos estão incluídos no laço social.”16 

O autor ainda pontua sobre a necessidade de se reproduzir um discurso ético e não 

somente abstrato.  

Para se produzir um discurso ético, respeitar a dignidade humana e atribuir cidadania 

é preciso ir além da igualdade genérica. Para isso devemos inserir no discurso da 

igualdade o respeito às diferenças. Necessário desfazer o equívoco de que as 

diferenças significam necessariamente a hegemonia ou superioridade de um sobre o 

outro. A construção da verdadeira cidadania só é possível na diversidade. Em outras 

palavras, a formação e construção da identidade se fazem a partir da existência de um 

outro, de um diferente.17  

Sendo assim, não há o que se conceber em direito de família da atualidade sem que 

ocorra respeito ao aludido princípio, que exerce função tanto para a igualdade entre gêneros, 

quanto para entre descendentes.18 

Nesse sentido Maria Berenice Dias enaltece o alcance do princípio, referendando a 

Constituição Federal, à medida que de maneira exaustiva a afirmação de igualdade perante a 

homens e mulheres:  

A supremacia do princípio da igualdade alcançou também os vínculos de filiação, ao 

ser proibida qualquer designação discriminatória com relação aos filhos havidos ou 

não da relação de casamento ou por adoção (CF 227 § 6.0). Em boa hora o constituinte 

acabou com a abominável hipocrisia que rotulava a prole pela condição dos pais.19 

 

 
15DA CUNHA PEREIRA, Rodrigo. UMA PRINCIPIOLOGIA PARA O DIREITO DE 

FAMÍLIA. IBDFAM. 8 p. Disponível em: https://ibdfam.org.br/assets/upload/anais/40.pdf. Acesso em: 10 jul. 

2020, p. 6 
16 PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Princípios Fundamentais Norteadores para a Organização Jurídica da 

Família. UFPR, 2004, p. 100. 
17 PEREIRA, Rodrigo da Cunha, op. cit., p. 100.  
18 BARRETO, Maíra de Paula; GALDINO, Valéria Silva. Op. Cit., p. 300.  
19 DIAS, Maria Berenice. Manual de direito de famílias. 10. ed.rev. atual. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2015, p. 154.  
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2.1.5. Princípio da autonomia e da menor intervenção estatal 

 

O princípio da autonomia e da menor intervenção estatal vincula-se à autonomia 

privada, fato esse que encontra divergências quanto à atuação do Estado, conforme pontua 

Rodrigo da Cunha Pereira.  

Considerando que são prevalentes os interesses da sociedade e do Estado na proteção 

da família, uma das grandes questões com a qual nos deparamos hoje no Direito de 

Família é sobre o limite entre o público e o privado, isto é, sobre a inserção, ou não, 

das regras que disciplinam e regem as relações de família no Direito Civil como ramo 

do Direito Privado. Alguns autores chegam a defender sua inclusão no âmbito do 

Direito Público, com maior ingerência do Estado, considerando a tutela de interesses 

maiores que só pode ser realizada por um poder superior. 20 

Fato este que vai de encontro a temática abordada no trabalho, tratando da violação a 

esse princípio, ao exigir obrigatoriedade de separação de bens para nubentes maiores de 70 

anos.21 

 

2.1.6. Princípio da pluralidade na forma de família 

 

Com o advento da Constituição de 1988, foi possível os novos contornos na forma do 

reconhecimento de família, superando o paradigma de somente haver o dever de proteção 

instituto do casamento, consequentemente ignorando as demais estruturas familiares.22 Com 

isso torna-se o princípio da pluralidade na forma de família a constatação das mudanças sociais 

e o reconhecimento das diferentes estruturas familiares na atualidade, conforme pontua Rodrigo 

da Cunha Pereira. 

 O princípio da pluralidade das formas de família, embora seja um preceito 

ético universal no Brasil, teve seu marco histórico na Constituição da República de 

1988, que trouxe inovações ao romper com o modelo familiar fundado unicamente no 

casamento, ao dispor sobre outras formas de família: união estável e família 

monoparental.23 

O mesmo autor pontua ainda que sob outros princípios se estabelece a pluralidade.  

É, portanto, da Constituição da República que se extrai o sustentáculo para a 

aplicabilidade do princípio da pluralidade de família, uma vez que, em seu preâmbulo, 

além de instituir o Estado Democrático de Direito, estabelece que deve ser assegurado 

o exercício dos direitos sociais e individuais, bem como a liberdade, o bem-estar, a 

igualdade e a justiça como valores supremos da sociedade. Sobretudo da garantia da 

liberdade e da igualdade, sustentadas pelo macroprincípio da dignidade, é que se extrai 

 
20 PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Princípios Fundamentais Norteadores para a Organização Jurídica da 

Família. UFPR, 2004, p. 108.  
21 BARRETO, Maíra de Paula; GALDINO, Valéria Silva. Os Princípios Gerais de Direito, os Princípios de 

Direito de Família e os Direitos de Personalidade. Maringá: Revista Jurídica Cesumar, 2007, p. 300.  
22 DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. 6. Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 49.  
23 PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Op cit., p. 107. 
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a aceitação da família plural, que vai além daquelas previstas constitucionalmente e, 

principalmente, diante da falta de previsão legal. 24 

   

2.1.7. Princípio da afetividade  

 

O modelo de família utilizado na elaboração do antigo código civil de 1916, era 

materializado em um diferente viés e propósito para a família, e tampouco preocupou-se em 

definir o que de fato era família. Porém, com o advento das mudanças foi destituído os 

fundamentos aos quais baseavam o casamento, a procriação, o sexo. Diante disso, elevou-se a 

necessidade de emergir um novo conceito que fosse amplo e que acolhesse as novas relações 

interpessoais, sendo proclamado o princípio da afetividade o mais atual e caracterizador das 

novas famílias. 25 

Dessa maneira o princípio da afetividade, dentre os sete elencados, é tido como mais 

recente, fato este que não altera sua relevância no ordenamento jurídico, conforme aponta 

Rodrigo da Cunha Pereira.  

De fato, uma família não deve estar sustentada em razões de 

dependência econômica mútua, mas exclusivamente, por se 

constituir um núcleo afetivo, que se justifica, principalmente, pela 

solidariedade mútua. [...] o que se conclui é ser o afeto um elemento 

essencial de todo e qualquer núcleo familiar, inerente a todo e 

qualquer relacionamento conjugal ou parental.26 

 

Assim, apesar da falta dessa disposição explícita na legislação, fica claro que a 

sensibilidade dos advogados é capaz de demonstrar que o sentimento é um princípio do nosso 

sistema. Além disso, o mesmo gera consequências jurídicas no ordenamento, não restando 

dúvidas que a afetividade atua de maneira contundente no Direito Contemporâneo, alterando a 

maneira com que se pensa nas constituições familiares.  

Permitindo analisar alterações pontuais perceptíveis mais recentes, como a contribuição 

da afetividade para o reconhecimento da união homoafetiva para entendimento como entidade 

familiar, culminando na histórica decisão do STF de 5 de maio de 2011, publicada no seu 

Informativo n. 625. Além disso, uma segunda alteração a ser analisada é a admissão da 

reparação por danos em decorrência do abandono afetivo, conforme em decisão proferida pelo 

STJ admitindo a reparação civil pelo abandono afetivo (STJ, REsp 1.159.242/SP, Rel. Min. 

 
24 PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Princípios Fundamentais Norteadores para a Organização Jurídica da 

Família. UFPR, 2004, p. 119.  
25  DIAS, Maria Berenice. Aspectos patrimoniais e éticos do direito sucessório. Portal Jurídico Investidura, 

Florianópolis/SC, 10 Abr. 2010. Disponível em: investidura.com.br/biblioteca-juridica/artigos/direito-

civil/157760-aspectos-patrimoniais-e-eticos-do-direito-sucessorio. Acesso em: 09 Abr. 2020 
26 PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Princípios Fundamentais Norteadores para a Organização Jurídica da 

Família. UFPR, 2004, p. 119. 
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Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/04/2012, DJe 10/05/2012). Continuando em 

análise, a terceira alteração prática analisada é o reconhecimento da parentalidade socioafetiva 

como nova forma de parentesco, enquadrada na cláusula geral “outra origem”, do art. 1.593 do 

CC/2002.27 

O aludido princípio aliado com outros, faz emergir uma nova concepção familiar e 

consequentemente um novo direito de família, estabelecendo novos paradigmas no 

ordenamento jurídico. 28 

  

 
27 TARTUCE, Flavio. O Princípio da Afetividade no Direito de Família. Disponível em 

https://flaviotartuce.jusbrasil.com.br/artigos/121822540/o-principio-da-afetividade-no-direito-de-familia. 

Acessado em abril de 2021. 
28 DA CUNHA PEREIRA, Rodrigo. UMA PRINCIPIOLOGIA PARA O DIREITO DE 

FAMÍLIA. IBDFAM. 8 p. Disponível em: https://ibdfam.org.br/assets/upload/anais/40.pdf. Acesso em: 10 jul. 

2020, p. 8 
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3. ASPECTOS PATRIMONIAIS DO DIREITO DE FAMÍLIA E O REGIME DE BENS 

 

O casamento, como forma de vínculo contratual, originou-se da ideia do Estado como 

instituidor e autorizador do código de conduta. Já o casamento como uma união afetiva surge 

com o direito canônico, como a ideia basilar da família enquanto base da sociedade como um 

todo.  

Neste sentido, o doutrinador Paulo Lôbo29 caracteriza o matrimônio como um “ato 

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

constituem família, pela livre manifestação de vontade e pelo reconhecimento do Estado.” 

Aferindo ao matrimônio a ideia de Negócio Jurídico, observando a necessidade dos planos da 

existência, validade e eficácia. Não obstante nas palavras de Silvio Rodrigues:  

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

união do homem e da mulher, de conformidade com a lei, a fim de regularem 

suas relações sexuais, cuidarem da prole comum e se prestarem a mútua 

assistência.30 

Conquanto os relacionamentos interpessoais geram consequências jurídicas, em se 

tratando do direito de família o casamento tem um impacto pessoal e patrimonial na vida dos 

nubentes. Embora o casamento não tenha conteúdo econômico direto, a partilha dos bens é uma 

de suas consequências jurídicas. As relações patrimoniais firmando-se como matéria digna de 

tutela, tratou o legislador de instrumentalizar a proteção do indivíduo.  

Em termos de codificação, o estabelecimento de regras que regulam a situação 

patrimonial dos cônjuges e companheiros, a autonomia da vontade do casal é fundamental para 

a escolha da organização mais apropriada para essas relações. Conquanto, formula-se um 

conjunto básico de leis regulamentadoras do regime patrimonial familiar. Essas regras não 

podem ser modificadas de acordo com a vontade do particular, aplicados sobre o pacto 

antenupcial, contratos de convivência e dos regimes em espécie.  

Logo findado a afetividade entre os casais e consequentemente a sociedade conjugal, 

ocorre a produção de efeitos de diferentes ordens, com a maior relevância dada aos aspectos 

patrimoniais da relação. Os efeitos econômicos oriundos do fim dos relacionamentos, desaguam 

na partilha dos bens, a lei admite que tal divisão não necessariamente ocorra com o divórcio, 

vide artigo 1.581 do CC, assunto esse também sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, 

 
29 LÔBO, Paulo. Direito Civil. Famílias. 4ª Ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2012, p. 99. 
30 Silvio Rodrigues, Direito Civil, Direito de família – volume 6, 2004, 28ª edição, Saraiva, São Paulo, p. 19. 
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conforme súmula 197 STJ “O divórcio direto pode ser concedido sem que haja prévia partilha 

dos bens”. 31 

Entretanto, a lei impõe restrições ao novo casamento sem ter havido a devida partilha 

de bens, além de outros impedimentos que em sua maioria são de cunho patrimonial, conforme 

artigo 1.523 CC: 

Art. 1.523. Não devem casar: 

I - o viúvo ou a viúva que tiver filho do cônjuge falecido, enquanto não fizer inventário 

dos bens do casal e der partilha aos herdeiros; 

II - a viúva, ou a mulher cujo casamento se desfez por ser nulo ou ter sido anulado, 

até dez meses depois do começo da viuvez, ou da dissolução da sociedade conjugal; 

III - o divorciado, enquanto não houver sido homologada ou decidida a partilha dos 

bens do casal; 

IV - o tutor ou o curador e os seus descendentes, ascendentes, irmãos, cunhados ou 

sobrinhos, com a pessoa tutelada ou curatelada, enquanto não cessar a tutela ou 

curatela, e não estiverem saldadas as respectivas contas. 

Parágrafo único. É permitido aos nubentes solicitar ao juiz que não lhes sejam 

aplicadas as causas suspensivas previstas nos incisos I, III e IV deste artigo, provando-

se a inexistência de prejuízo, respectivamente, para o herdeiro, para o ex-cônjuge e 

para a pessoa tutelada ou curatelada; no caso do inciso II, a nubente deverá provar 

nascimento de filho, ou inexistência de gravidez, na fluência do prazo. 

 

3.1. Do regime de bens matrimoniais 

 

Os cônjuges e conviventes na posição de representantes de uma sociedade afetiva 

enfrentam responsabilidades próprias da relação conjugal, que assumem obrigações com 

credores e arcam com os custos de manutenção da casa e de criação e educação dos filhos, 

estabelecendo forma de contribuição entre os indivíduos.  

Dessa maneira, Venosa: 

 A união pelo casamento almeja mútua cooperação, assim como assistência 

moral, material e espiritual. O casamento não deve possuir conteúdo econômico 

direto. No matrimônio, sobrelevam-se os efeitos pessoais entre os cônjuges e destes 

com relação aos filhos. No entanto, a união de corpo e alma do homem e da mulher 

traz inexoravelmente reflexos patrimoniais para ambos, mormente após o 

desfazimento do vínculo conjugal. 32 

Em se tratando do instituto do casamento, cabe aos nubentes, por meio de declaração 

formal de vontade, escolher qualquer regime especificado no Código Civil, podendo também 

formular suas próprias regras para regular a relação patrimonial resultante do casamento, 

estipulando assim a mais adequada, conforme respaldado no artigo 1639 CC. E caso as partes 

não estipulem qual regime de bens irão adotar o ordenamento jurídico apresenta regime 

 
31 DIAS, Maria Berenice. Manual de direito de família. 10. ed.rev. atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 

2015, p. 338. 
32 Venosa, Sílvio de Salvo. Direito Civil, Direito das Sucessões, 3ª ed. Atlas editora, São Paulo SP, 2003, p. 335 
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supletivo, que é o regime da comunhão parcial de bens, sendo o regime legal vigente, sendo 

assim, não há casamento sem regime de bens.33  

Insta ressaltar que os dispositivos legais da vida conjugal são traçados por diferentes 

nuances, um aspecto que deve permear todas as discussões sobre a influência estatal nas 

relações patrimoniais familiares diz respeito, principalmente, ao grau de intervenção do Estado 

nessas relações, tendo em mente a igualdade constitucional entre todas as pessoas, 

especialmente os cônjuges.  

Os regimes de bens submetem-se há três princípios basilares, sendo estes o da 

mutabilidade motivada, da variedade de regimes e da livre estipulação.  

 A alteração da imutabilidade absoluta à mutabilidade motivada, foi uma importante 

inovação vinda com o Código Civil de 2002, em seu artigo 1.639, § 2º, possibilitando a 

alteração no regime de bens ao decorrer do casamento, mediante à autorização judicial e pedido 

motivado de ambos os cônjuges, sendo apurada a procedência, das razões invocadas e 

ressalvados os direitos de terceiros. Fato este que mantém a inalterabilidade como regra e a 

mutabilidade a exceção, pois esta somente pode ser obtida em casos especiais.  

A variedade nos regimes, é a faculdade de escolha dentre os quatros regimes ofertados 

pela lei aos nubentes, o da comunhão parcial, o da comunhão universal, o da participação final 

nos aquestos e o da separação. Podendo ainda formular suas próprias regras para regular a 

relação patrimonial resultante do casamento, estipulando assim a mais adequada, seria o regime 

inominado ou misto, universo de auto regulação.34 

A livre estipulação, que é trazida no artigo 1639 do Código Civil “é lícito aos nubentes, 

antes de celebrado o casamento, estipular, quanto aos seus bens, o que lhes aprouver” assim 

como no artigo subsequente 1640 em seu parágrafo único “no processo de habilitação, optar 

por qualquer dos regimes” aduz a ideia da liberdade, autonomia da vontade e livre estipulação 

entre os nubentes, porém em seu artigo seguinte o próprio código cria limitação ao estipular e 

cercear a liberdade dos maiores de setenta anos em agir de maneira autônoma e estipularem 

regime que estarão submetidos. Contudo a livre estipulação não será absoluta.  

Os princípios que regem os regimes de bens, não se limitam ao casamento, permeando 

também o instituto da união estável, sendo uma variável da formação familiar, que também 

consta estar sobre a proteção jurídica.  

 

 
33 LEITE, Eduardo de Oliveira. Direito de família. São Paulo: RT, 2005, p. 295. 
34 FACHIN, Luiz Edson. Direito de família: elementos críticos à luz do novo código civil brasileiro. Rio de 

Janeiro: Renovar, 2003, p. 182. 
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3.1.2. Comunhão parcial de bens 

 

O regime de comunhão parcial é o que é considerado o regime legal, adotado quando 

há silêncio dos nubentes, ou, quando existe o pacto nupcial, e este for nulo. Destarte, tal regime 

é aquele em que há comunicação de bens adquiridos na constância do casamento, sendo assim, 

os bens de cada um dos cônjuges, anteriores ao casamento, não se fundem. Conforme Sílvio de 

Salvo Venosa exemplifica “Existem três massas de bens: os bens do marido e os bens da mulher 

trazidos antes do casamento e os bens comuns, amealhados após o matrimônio”.35 

O código civil em seu artigo 1.660 é taxativo ao dizer os bens que se comunicam e 

incorporam na constância do casamento sob o dito regime:  

Art. 1.660. Entram na comunhão: 

I - os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda que só em 

nome de um dos cônjuges; 

II - os bens adquiridos por fato eventual, com ou sem o concurso de trabalho ou 

despesa anterior; 

III - os bens adquiridos por doação, herança ou legado, em favor de ambos os 

cônjuges; 

IV - as benfeitorias em bens particulares de cada cônjuge; 

V - os frutos dos bens comuns, ou dos particulares de cada cônjuge, percebidos na 

constância do casamento, ou pendentes ao tempo de cessar a comunhão. 

Do mesmo modo, em seu artigo anterior de número 1.659, elenca os bens que não 

integram a comunhão parcial de bens: 

Art. 1.659. Excluem-se da comunhão: 

 

I - os bens que cada cônjuge possuir ao casar, e os que lhe sobrevierem, na constância 

do casamento, por doação ou sucessão, e os sub-rogados em seu lugar; 

II - os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges 

em sub-rogação dos bens particulares; 

III - as obrigações anteriores ao casamento; 

IV - as obrigações provenientes de atos ilícitos, salvo reversão em proveito do casal; 

V - os bens de uso pessoal, os livros e instrumentos de profissão; 

VI - os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge; 

VII - as pensões, meios-soldos, montepios e outras rendas semelhantes. 

Em suma, observamos que os bens integrantes da comunhão, em via de regra, são os 

adquiridos de maneira onerosa pelos nubentes.  

 

3.1.3.  Comunhão universal de bens 

 

A comunhão universal de bens era, anteriormente, no código civil de 1916 o regime 

legal supletivo, quando as partes não estipulavam qual regime seria adotado. Atualmente, para 

 
35 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil: direito de família. 14ª ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 335. 
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concretizar a adoção do regime deverá ser estipulado mediante ao pacto antenupcial, já que se 

trata de um regime convencional. Tal regime, vigora a máxima de que todos os bens do casal 

se comuniquem, presentes e futuros, ou seja, diante do casamento os bens tanto particulares 

(presentes) e os comuns (futuros) são de propriedade dos cônjuges.36 Exceto em alguns casos, 

dispostos no artigo 1.668 do CC:  

Art. 1.668. São excluídos da comunhão: 

I - os bens doados ou herdados com a cláusula de incomunicabilidade e os sub-rogados 

em seu lugar; 

II - os bens gravados de fideicomisso e o direito do herdeiro fideicomissário, antes de 

realizada a condição suspensiva; 

III - as dívidas anteriores ao casamento, salvo se provierem de despesas com seus 

aprestos, ou reverterem em proveito comum; 

IV - as doações antenupciais feitas por um dos cônjuges ao outro com a cláusula de 

incomunicabilidade; 

V - Os bens referidos nos incisos V a VII do art. 1.659. 

A dissolução ocorre de acordo com o artigo 1.671 do CC, que aduz da seguinte maneira 

“Extinta a comunhão, e efetuada a divisão do ativo e do passivo, cessará a responsabilidade de 

cada um dos cônjuges para com os credores do outro.” Não obstante, leciona Maria Berenice 

Dias “Com a dissolução do vínculo, ou melhor, quando do fim da vida em comum, solve-se a 

comunhão de bens, e, em consequência, cessa a responsabilidade de cada um para com os 

credores do outro.” 37 

 

3.1.4. Participação final nos aquestos 

 

O regime de participação final nos aquestos é identificado pela existência de dois 

patrimônios diferentes. Não havendo discussão em relação ao patrimônio durante a vigência do 

casamento, assim sendo, cada qual possui autonomia pelos seus bens. Perdurando assim até que 

a sociedade matrimonial acabe, momento em que os cônjuges avaliarão os bens adquiridos de 

maneira onerosa na constância do matrimônio, dividindo-os em parcelas iguais.  

Tal regime encontra críticas por parte da doutrina, conforme declara Silvio de Salvo 

Venosa “esse pacto, por si só, já denota um negócio patrimonial que suplanta o cunho afetivo 

que deve conter o casamento. O casamento passa a exigir uma contabilidade permanente, sob 

pena de ser impossível efetuar a comunhão de aquestos final.”38 

 
36 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro. volume 6: direito de família – 10 ed. São Paulo: 

Saraiva, 2013, p. 482.  
37DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. 10. ed. rev., atual.. e ampl. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2015, p. 210 
38 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil-Direito de família. 14ª ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 343. 
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Na mesma linha, Maria Berenice Dias aduz “traz normas de difícil entendimento, 

gerando insegurança e muitas incertezas. Além disso, é também de execução complicada, sendo 

necessária a mantença de uma minuciosa contabilidade, mesmo durante o casamento”39 

  

3.1.5. Separação de bens  

 

O regime de separação de bens decorre de duas formas, a primeira que consta na 

separação absoluta ou convencional, que dar-se á mediante a vontade das partes em sua livre 

estipulação, a segunda forma sucede de maneira legal ou obrigatória, ou seja, é a própria lei que 

determina que este será o regime aplicável.  

Sob este regime, a característica principal consiste na não comunicação dos bens, sendo 

assim, os cônjuges poderão praticar atos de disposição sem que seja necessária a anuência do 

outro. Neste sentido, confirma Maria Berenice Dias: 

O casamento não repercute na esfera patrimonial dos cônjuges, podendo cada um 

livremente alienar e gravar de ônus real o seu patrimônio. O patrimônio passado, 

presente e futuro, não se comunicam, nem durante o casamento, tampouco quando da 

sua dissolução. 40 

Da separação convencional a adoção do regime se dá através da estipulação em pacto 

antenupcial, assim os bens após ou antes da celebração do casamento são propriedade pessoal 

de cada cônjuge, assim como as obrigações e responsabilidades. Entende-se pela jurisprudência 

e doutrina atual, pelo reconhecimento das características de uma sociedade de fato entre 

cônjuges no sistema convencional de separação patrimonial, desde que haja evidências 

suficientes para demonstrar que, de fato, os nubentes tenham feito esforços conjuntos para a 

formação do patrimônio comum. 

Nos casos em que não há a livre estipulação, sendo aplicado o disposto em lei e mais 

precisamente se tratando do artigo 1.641 do código civil, não há necessidade de realização de 

pacto nupcial. Não obstante a obrigatoriedade do regime, haverá comunhão de bens adquiridos 

na constância do casamento, por força da súmula 377 do Supremo Tribunal Federal (STF) 

visando evitar o enriquecimento sem causa de um dos cônjuges.  

 

3.2. Súmula 377 do supremo tribunal federal  

 
39 DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. 10. ed. rev., atual.. e ampl. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2015, p. 322 
40 DIAS, Maria Berenice. Manual de direito de famílias. 10. ed.rev. atual. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2015, p. 212. 
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O regime obrigatório, conforme já explanado, foi instituído no Código Civil de 1916. 

Contudo foi amplamente discutido entre os doutrinadores e os tribunais, o que ocasionou o 

Supremo Tribunal Federal a instituir a Súmula 377, trazendo como enunciado o seguinte “No 

regime de separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento.” 

O referido dispositivo foi instituído pelo Supremo Tribunal Federal em 1964, momento vigente 

da Constituição Federal de 1946.  

A imposição legislativa foi alvo de intensos debates, culminou ao referido enunciado 

sumular precedentes, dentre alguns deles, os que questionavam a existência de esforço comum 

dos cônjuges na constituição do patrimônio. Os esforços conjuntos dos cônjuges mostram que 

a simples convivência do cônjuge comprova esforço comum, demonstrando que sua prova é 

desnecessária. O próprio casamento, em si, é um conjunto de contribuições e trocas, no que 

tange os aspectos morais, espirituais e econômico, pois a compra de bens é fruto de múltiplos 

fatores, não apenas financeiros.41  

Nesse sentido, a possibilidade de aplicação do regime de bens obrigatórios fora 

questionada pelo fato de o legislador instituir não apenas bens privados, aqueles existentes antes 

do casamento de não se comunicarem, mas também aquestos, os bens que porventura tenham 

sido amealhados durante o matrimônio, não haver a comunicabilidade. 42 

Denota-se, portanto, o embate contraditório da norma ao próprio código em que se 

encontra inserida, levando ao STF sumular o tema. Com o advento da súmula, novos 

questionamentos surgiram, o primeiro, de que se comunicariam todos os bens adquiridos de 

forma onerosa antes ou durante o matrimônio, ou apenas os adquiridos durante o vínculo 

conjugal, entendendo a doutrina que se comunicariam os bens que foram adquiridos durante a 

constância do casamento, o segundo, seria da necessidade de comprovação do esforço comum, 

o entendimento doutrinário é de não haver a necessidade por existir uma presunção ao se 

constituir um vínculo conjugal.  

Ao criar uma corte, a Constituição de 1988, para julgar causas envolvendo conflitos de 

lei federal denominando de Superior Tribunal de Justiça, gerou-se questionamento quanto a 

validade do referido dispositivo, visto que a competência que era originária e privativa do 

Supremo Tribunal Federal foi transferida, com isso indagou-se sobre a aplicabilidade do 

dispositivo. Contudo, entendimento dos ministerial é pela aplicabilidade do dispositivo, porém 

 
41 DIAS, Maria Berenice; PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Direito de Família e o Novo Código Civil. 4 ed. Belo 

Horizonte. Del Rey, 2005. p.178 
42 DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. 8. ed.rev. atual. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2011. p.250 
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a doutrina diverge em duas correntes, no sentido de saber se o fundamento legal que instituiu a 

súmula ainda existe.  

A corrente favorável pela manutenção, aduz que o código civil de 2002, ao manter o 

referido dispositivo a mesma maneira do código anterior, mantém necessariamente existente o 

fundamento legal que levou a criação da súmula, portanto, vigorando o mandamento legal 

abusivo mantém-se o dispositivo jurisprudencial no qual o flexibiliza.43 

Em sentido oposto aduz a segunda corrente entendendo que o artigo 259, do antigo 

Código Civil foi revogado pelo código atual sendo então inexistente o dispositivo legal, sendo 

assim, torna-se inaplicável a Súmula. Nada obstante, Francisco José Cahali, defensor do 

segundo posicionamento, defende que somente existe uma separação de bens, pois as legais e 

convencionais possuem os mesmos efeitos e as mesmas restrições, pois, para ele a diferença 

estaria na demonstração do esforço comum. Nesse sentido, sobre o enriquecimento tal 

corrente afirma que o dispositivo jurisprudencial o torna mais efetivo por não pautar na 

existência de provas demonstrativas do esforço comum.  

Conforme exposto em melhor entendimento por Maria Berenice Dias, o intento da 

súmula é de evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes durante a vigência do 

casamento. Para tanto se considera a convivência como presunção ao esforço comum:  

Ou seja, a jurisprudência procedeu à alteração do dispositivo legal que impunha o 

regime da separação obrigatória. Considerando que a convivência leva à presunção 

do esforço comum na aquisição de bens, determinou a adoção do regime da comunhão 

parcial para impedir o locupletamento ilícito de um dos consones em detrimento do 

outro. Nítido o conteúdo ético do enunciado, que de forma salutar assegura a meação 

sobre o patrimônio construído durante o período de convívio, de modo a evitar a 

ocorrência de enriquecimento injustificado.44  

De qualquer maneira a restrição só é preestabelecida no instituto do casamento, o mesmo 

não ocorre na união estável, e não havendo prévia restrição legal os nubentes maiores de setenta 

anos poderiam a qualquer modo estipular a comunhão de bens a livre escolha. No entanto, a 

jurisprudência à medida que estabelece a equiparação entre os institutos equipara também tal 

restrição. Dessarte para ser absoluta a separação de bens necessita de previa estipulação e por 

livre escolha dos nubentes, quando convencionado em pacto antenupcial.  

 
43 MANGUALDE, Henrique Ananias. A súmula 377 e sua aplicabilidade do Código Civil de 2002. Disponível 

em https://ambitojuridico.com.br/cadernos/direito-civil/a-sumula-377-do-stf-e-a-sua-aplicabilidade-no-codigo-

civil-de-2002/. Acessado em abril de 2021. 
44 DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. 10. ed. rev., atual.. e ampl. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2015, p. 331 
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Diante de todo o exposto, referendadas diferentes posições, demonstra-se necessária a 

aplicação da referida súmula. Tendo em vista que a separação obrigatória de bens é uma 

imposição da lei e não um ato de vontade, de livre escolha e decisão. 
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4. A NOVA TERCEIRA IDADE E O IDOSO NA SOCIEDADE 

 

A construção social do que se entende por idoso encontra dificuldade já na denominação 

a ser usada para se referir a esse determinado grupo da sociedade, pautado por preconceitos 

algumas expressões já se encontram na esfera do politicamente incorreto, como é o caso da 

palavra velho, o próprio vocábulo idoso já não mais satisfaz devido a carga negativa e pejorativa 

entranhada no termo. Daí o surgimento de novas expressões que almejam suavizar e desprender 

de conotações negativas.45 

Não obstante, a definição de quando se inicia a terceira idade também é tema a ser 

debatido, o uso de um sistema baseado em cronologia para identificação de ser idoso ou não, 

torna-se questionável à medida que é maleável, carecendo de prudência quanto a análise, 

devendo este ser abordando em conjunto com demais variáveis, além disso, as delimitações 

cronológicas acabam por criar distanciamento entre gerações, conforme Pierre Bourdieu, 

conforme citado por Alves Junior.46 

No ordenamento brasileiro, com o advento do Estatuto do idoso, seguindo a 

classificação sugerida pela Organização Mundial da Saúde, que oferta duas idades objetivando 

o início da terceira idade, sessenta para os países em desenvolvimento e sessenta e cinco para 

os países considerados desenvolvidos, sendo o que consta expresso no artigo 1º do Estatuto do 

Idoso a idade de 60 anos.  

O envelhecimento populacional é uma tendência mundial e não somente característica 

exclusiva do Brasil, sendo como principal fenômeno causador a transição demográfica, diante 

de alterações nas pirâmides etárias, decorrente do aumento da expectativa concomitante a queda 

de natalidade da população. Fato este que a partir do século XX, a velhice tornou-se um 

problema social sobretudo em sociedades que acentuam a valorização das coisas ligadas a 

juventude, ao elaborar o problema o envelhecimento recebe como influência também de outros 

fatores como pobreza e dependência, e ainda da própria relação entre as gerações. Contudo o 

papel definido para o idoso em uma determinada sociedade é o resultado da influência exercida 

por organizações socioeconômicas e culturais, o que em última instância implica em que tipo 

de imagem espera-se do idoso.47  

 
45 DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. 10. ed. rev., atual.. e ampl. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2015, p. 654.  
46 PIERRE BOURDIEU. apud, ALVES JUNIOR, Edmundo de Drummond. Envelhecimento e Vida Saudável. 

1. ed. Rio de Janeiro: Editora Apicuri, 2009, p. 18. 
47 ALVES JUNIOR, Edmundo de Drummond. Envelhecimento e Vida Saudável. 1. ed. Rio de Janeiro: Editora 

Apicuri, 2009, p. 18.  
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Realizando uma construção histórica com o início no século XX, observando os dados 

ofertados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE os censos dos anos de 1940 

ao de 2000 referentes a distribuição percentual da população idosa por estado conjugal e sexo, 

constatou um aumento na proporção de separados, desquitados e divorciados, que no censo 

2000 para a população idosa masculina foi de 6,2% e para a feminina, de 11,8%, além disso, 

outro fator observado durante o mesmo período o aumento também nas taxas dos idosos 

casados, que em 1940 a taxa entre as mulheres era aproximadamente 30% elevando-se a 41% 

em 2000, já entre os homens a proporção era de 68,8% elevando-se a 77,3 em 2000, fatores 

como a diminuição da mortalidade em idade avançada auxiliam nestes aumentos consoantes 

com a diminuição da viuvez48, no mesmo sentido, fatores como a maior liberdade e menor 

dependência atuam na medida de favorecer maiores relações de afetividade, não configurando 

somente como uma exclusividade das gerações mais novas.  

Outros dados a serem analisados a fim de melhor compreender em como situa-se o idoso 

na sociedade brasileira, e este está relacionado a renda empregada para a manutenção das 

famílias, onde 87,1% dos idosos chefes de família, 72,6% das pessoas trabalham 40 horas ou 

mais na semana e apenas 12,7% das pessoas ganham menos de um salário mínimo mensal. Por 

outro lado, quase 20% das idosas moram com parentes, 18,5% não possuem renda e 17,1% não 

têm autonomia para realizar as atividades diárias. Entre os homens, a proporção de homens 

incapazes de realizar atividades diárias é de 13,3%.49 Aqueles que deixaram de ser responsáveis 

pelo trabalho e pela família dedicam-se a outras atividades, como viagens, esportes e lazer, e 

alguns até voltam a estudar.  

Contudo, não há o que se negar quanto a vulnerabilidade existente em determinadas 

situações em decorrência da idade, fatores como sexo, raça, escolaridade, dentre outras onde o 

auxílio estatal deve atuar evitando desequilíbrios.  

    

4.1. Estatuto do idoso e a doutrina da proteção integral 

 

O envelhecimento humano é um processo que as pessoas devem usufruir de maneira 

ampla, independente da cor da pele, nascimento ou situação econômica. Nesse sentido, 

Declaração de Brasília, tratou sobre o direito ao envelhecimento na América Latina e Caribe, 

 
48 CAMARANO, Ana Amélia (Org.). Os Novos Idosos Brasileiros: Muito Além dos 60?. IPEA, Rio de 

Janeiro, 2004. Disponível 

em: https://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=5476. Acesso em: 10 mar. 

2021, p. 32 
49 CAMARANO, Ana Amélia. op. cit., p.2.  
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com o propósito de aplicar de maneira estratégica regional medidas entrono das pessoas idosas 

e desenvolvimento, saúde e bem-estar na velhice, e entornos propícios e favoráveis. 

Reconhecendo, portanto, o envelhecimento como como um dos maiores ganhos da sociedade.50 

  A declaração universal do direito do homem declarou o direito à segurança e à velhice, 

não obstante, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 3º inciso IV, vedou a descriminação 

em razão da idade. A doutrina da proteção integral atribui a sociedade como um todo o dever e 

garantir ao idoso o bem estar.51 De cunho assistencialista, a teoria da proteção integral expõe a 

singularidade dos direitos dos idosos, que devem ser especialmente protegidos e adequados à 

situação dos idosos.  

Em relação aos idosos, o constituinte originário trouxe a necessidade de reconhecer 

neles seres com dignidade, sendo iguais a todos, porém, por se tratarem de indivíduos com 

peculiaridades, há necessidade de maior proteção, conferindo-lhes direitos mais específicos. 

Assim, a eles se aplicam os princípios gerais da dignidade humana e da igualdade, além da 

proteção mais específica com o princípio da proteção ao idoso. 

O princípio da dignidade humana com particular ênfase na pessoa idosa torna-se 

necessário aplicá-lo, em primeiro lugar, porque foi institucionalizado na Constituição para 

todos, sem exceção. Em segundo lugar, porque existem três elementos que constituem a 

dignidade: o valor intrínseco, a autonomia e o valor social da pessoa humana. O valor intrínseco 

presente no fato de os idosos serem um grupo com particularidade se deve ao fato de eles terem 

contribuído muito para o crescimento do país tanto no aspecto financeiro e social quanto pelo 

fato de a pirâmide social estar se invertendo, deixando-os para ser o passado para se tornarem 

o futuro, tornando essas características diferentes e intrínsecas a este grupo social. A autonomia 

tem o aspecto do discernimento total e da capacidade de fazer escolhas que muitas vezes são 

mais razoáveis, consistentes, porque têm mais experiência de vida. Por outro lado, o valor social 

está baseado na percepção de discriminação e degradação dos idosos, pois eles são julgados 

incapazes apenas com a idade como justificativa. Isso porque viver em uma cultura que valoriza 

a juventude e a agilidade torna-se uma forma de restringir a liberdade dos idosos, que muitas 

vezes são expostos a situações degradantes simplesmente porque não podem mais trabalhar ou 

simplesmente porque estão velhos. 

 
50 CEPAL. DECLARAÇÃO DE BRASÍLIA: Segunda Conferência regional intergovernamental sobre 

envelhecimento na América Latina e no Caribe: uma sociedade para todas as idades e de proteção social 

baseada em direitos. Brasília, 2007. 5 p. Disponível 

em: http://www.observatorionacionaldoidoso.fiocruz.br/biblioteca/_informes/11.pdf. Acesso em: 29 abr. 2021. 
51 DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. 10. ed. rev., atual.. e ampl. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2015, p. 653.  
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Outro princípio básico e geral é a isonomia prevista no art. 5º da Constituição Federal, 

que estabelece que perante a lei todos são iguais e direitos inacessíveis à vida, a liberdade são 

invioláveis. O impulso constitucional brasileiro de maior consolidação da proteção dos direitos 

das pessoas tem como objetivo primordial o art. 3º, IV da Constituição: a necessidade de 

promover o bem de todos, sem prejuízo de origem, raça, gênero, cor, idade e qualquer outra 

forma de discriminação. Assim, a intenção constitucional de uma proteção mais detalhada do 

idoso é observada quando o artigo citado é delineado com maior precisão no art. 230 Magna 

Carta. Este artigo sistematiza o princípio da proteção ao idoso, onde a família, a sociedade e o 

Estado são responsáveis por garantir ao idoso uma vida digna. Este princípio vai muito além da 

mera proteção para garantir e implementar o princípio geral da dignidade social e da 

solidariedade. Considerar não só os fracos, enfermos e incapazes de trabalhar nos idosos, mas 

também os idosos que têm plena capacidade para trabalhar e ter compreensão de suas ações. 

Deve-se destacar que muitas vezes os mais experientes são colocados na mesma área: 

deficiência. Nesse sentido, com o advento da Lei 8.842/94, tratou de abordar a temática de 

proteção ao idoso de maneira infraconstitucional, sendo relevante marco. 

Já em 1º de outubro de 2003, a Lei 10.741 instituiu o Estatuto do Idoso, que foi 

elaborado para mostrar que em alguns aspectos vale a pena olhar para este grupo de forma 

diferente porque tem necessidades específicas, mas em outros é necessário mostrar que são 

seres humanos e, como tal, devem ser tratados de forma igual, de acordo com os artigos 8º e 9º 

do referido Estatuto O Estatuto do Idoso, consagra em seus dispositivos a efetiva proteção e 

garantia ora estipulada pela CF, dessa maneira aduz Dias: 

O Estatuto se constitui em um microssistema e tem o mérito de reconhecer as 

necessidades especiais dos mais velhos, estipulando obrigações ao Estado. Deve ser 

considerado como um verdadeiro divisor de águas na proteção do idoso. Não se trata 

de um conjunto de regras de caráter programático, pois são normas definidoras de 

direitos e garantias fundamentais que têm aplicação imediata (CF 5.º § 1º).52 

Além da indicação meramente do direito do idoso o Estatuto indica a quem incube o 

dever de concretizar sua efetividade, conforme expresso no artigo 3o “É obrigação da família, 

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

a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, 

ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e 

comunitária.” Grifa-se de maneira oportuna a efetivação do direito à liberdade e a dignidade, 

que pavimenta a discussão a respeito do cerceamento de tais direitos através do impedimento 

 
52 DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. 10. ed. rev., atual.. e ampl. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2015, p. 654. 
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da livre escolha do regime adotado pelos nubentes septuagenários, ora visto que tamanha 

proteção e assistencialismo se faz necessária, contudo, não se deve confundir com o suprimento 

do direito e da liberdade individual, em questionamento a isso à quem está a proteção, que é o 

animus para tal cerceamento ao idoso, aos bens ou então aos herdeiros.  

 

4.2. Sexualidade e casamento na terceira idade  

 

Atualmente, no Brasil, ocorre uma demanda crescente conforme o envelhecimento da 

população em falar sobre a sexualidade, que ao mesmo tempo encontra resistência em elucidar 

a temática. À medida que a vida social se torna mais ativa, o relacionamento emocional dos 

idosos também cresce. Muitas pessoas se casam pela primeira vez, enquanto outras são viúvas 

ou divorciadas, refazendo suas vidas emocionais. Verifica-se que na sociedade como um todo 

ainda persiste em sobressair a ideia de associar a velhice ao período de assexualidade e 

renúncias a afetividade. O tema que ainda é tabu, reflete em questões tanto individuais, levando 

os idosos a velar os relacionamentos iniciados na velhice e por consequência proporcionando 

enfrentar dificuldades físicas, sociais, psicológicas e também consequências sociais amplas, 

conforme dados da secretaria estadual de São Paulo a incidência de contaminação pelo vírus da 

Aids em pessoas maiores de 60 anos 26% em dez anos, mesmo período em que caiu 35% da 

incidência dentre os jovens. Nesse sentido pontua Cunha:  

Numa sociedade excludente, em que se cultua o corpo jovem, as pessoas com mais de 

60 anos são esquecidas pelo poder público em suas campanhas de saúde para combater 

a Aids. Toda sua propaganda de prevenção é dirigida a um público jovem, como se as 

pessoas mais velhas não tivessem sexualidade. Apesar da Lei 8.842/94 que dispõe 

sobre a Política Nacional do Idoso e do Estatuto do Idoso, lei 10741/2003, serem 

textos normativos modernos, politicamente corretos e vêm para resgatar a dignidade 

das pessoas da chamada terceira idade, ainda há preconceitos a serem vencidos.53 

Se caso fosse efetivo a implementação do estatuto do idoso por parte do poder público 

em implementar políticas públicas relacionadas à saúde e a prevenção do idoso quanto as 

relações, os casos de Aids diminuíram, fato é que a negligência e o negacionismo quanto à 

afetividade na terceira idade implicam em consequências irreversíveis. No entanto, elucida-se 

a importância do carinho e da amizade não é apenas o companheirismo, mas também a 

importância das relações íntimas, pois, vários estudos têm mostrado que a qualidade do 

 
53 DA CUNHA PEREIRA, Rodrigo. Sexualidade na Terceira Idade. IBDFAM, 2013. Disponível 

em: https://www.rodrigodacunha.adv.br/sexualidade-na-terceira-idade/. Acesso em: 15 dez. 2020. 
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relacionamento tem um efeito positivo no envelhecimento.54 Segundo dados do IBGE, casais 

da terceira idade vêm cada vez mais oficializando a união, os números mostram que em 2010 

mais de 8,3 mil pessoas acima de 61 anos se casaram em 2010, e 9.046 em 2011.55 

A Constituição Federal visa enfatizar os interesses da pessoa idosa em consonância com 

o princípio da dignidade humana, ainda mesmo que sejam assegurados todos os direitos e 

garantias ao idoso em âmbito constitucional e infraconstitucional, mantém-se contra os mesmos 

injustificável discriminação, ao limitar a livre escolha da comunhão de bens a ser escolhida, a 

restrição aos maiores de 70 anos é eminentemente de caráter protetivo. A imposição do regime 

de separação de bens supõe que o idoso não possui plena capacidade para administrar sua vida, 

e após uma vida inteira de muito trabalho, é injusto não permitir que os idosos se disponham 

de seus bens da maneira que desejarem. Essa ideia limita a liberdade dos idosos de administrar 

seus bens da maneira que acharem melhor, neste sentido aduz Dias.  

Ao se falar no estado da pessoa, toda cautela é pouca. A plena capacidade é adquirida 

quando do implemento da maioridade e só pode ser afastada em situações extremas e 

através do processo judicial de interdição (CPC 1.177 a 1.186). É indispensável não 

só a realização de perícia, mas também é obrigatório que o interditando seja 

interrogado pelo magistrado. Raros processos são revestidos de tantos requisitos 

formais. Tal rigorismo denota o extremo cuidado do legislador quando trata da 

capacidade da pessoa.56 

Tais regras são ineficazes na proteção do patrimônio dos idosos, pois quem se casa com 

idosos, se for puramente para benefício econômico, pode recomendar a transferência de bens 

por meio de doações, pois, neste caso, a idade para tal comportamento não é proibida. É 

importante notar que pessoas de qualquer idade podem ter casamentos por interesses 

financeiros. 

 

  

 
54 PROCOPIO DE ARAUJO, Eliana Novaes. Sexualidade na velhice: novas formas de 
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5. A (IN) CONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 1641 DO CÓDIGO CIVIL 

   

 O Código Civil de 2002 ao manter o artigo 1641 inciso II, oriundo do código civil de 

1916 no antigo inciso II do artigo 258, tratou de manter traços patrimonialistas de seu 

antecessor. O Código de 1916 era tido como um código patrimonialista à medida que visava a 

preservar o patrimônio da pessoa, sendo correta a afirmativa de que o patrimônio era 

privilegiado em detrimento do ser.  

Malgrado esse artigo tenha sido continuado, o código de 2002 em maior contexto tratou-

se de romper com o antigo regime, nesse sentido balizado por novos princípios, consoante a 

dogma do Ministro Luiz Edson Fachin: 

(...) a Constituição Federal de 1988 impôs ao Direito Civil o abandono da postura 

patrimonialista herdada do século XIX, em especial do Código Napoleônico, 

migrando para uma concepção em que se privilegiam a subjetividade, o 

desenvolvimento humano e a dignidade da pessoa concretamente considerada, em 

suas relações interpessoais. É por isso que cabe enfatizar a concepção plural de família 

presente na Constituição, apta a orientar a melhor exegese do novo Código Civil 

brasileiro.57 

Sendo assim, diante da ruptura com o Código Civil de 1916, o atual artigo 1641, II, do 

Código Civil de 2002 não deveria ter sido preservado, pois, com o advento deste artigo, houve 

também a manutenção do ideário do patrimônio em detrimento da pessoa. Visa-se à preservação 

do patrimônio ainda que em detrimento da liberdade de pessoas com idade superior a 70 anos. 

Insta destacar que, na redação original a vedação era do maior de sessenta e da maior de 

cinquenta anos, ou seja, não bastava a limitação, havia ainda a distinção em relação ao cônjuge 

varão e virago. No ano de 2007, a Deputada Solange Amaral, apresentou o projeto de lei 

108/2007, que originou a lei 12344/2010, majorando e equiparando as idades dos cônjuges para 

70 anos, utilizando de argumentação o aumento na expectativa média do brasileiro. Nesse 

sentido, aduz a Deputada.  

Em decorrência dos avanços da ciência e da engenharia médica, que implicou 

profundas transformações no campo da medicina e da genética, o ser humano passou 

a desfrutar de uma nova e melhor condição de vida, resultando em uma maior 

longevidade. Tais mudanças induziram o legislador a aperfeiçoar o Código Civil de 

1916, por intermédio da redação que substituiu o antigo Art. 256 pelo inciso II do Art. 

1.641, que trata do Regime de Bens entre os cônjuges. Tal alteração estipulou que 

homens e mulheres, quando maiores de 60 anos, teriam, obrigatoriamente, de casar-

se segundo o Regime de Separação de Bens. Hoje, no entanto, em pleno Século XXI, 

essa exigência não mais se justifica, na medida em que se contrapõe às 

contemporâneas condições de vida usufruídas pelos cidadãos brasileiros, beneficiados 

pela melhoria das condições de vida urbana e rural, graças aos investimentos 

realizados em projetos de saúde, saneamento básico, educação, eletrificação e 

 
57 FACHIN, Luiz Edson. Direito de família: elementos críticos à luz do novo código civil brasileiro. Rio de 

Janeiro: Renovar, 2003, p. 17-18 
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telefonia. Iniciativas que se traduzem em uma expectativa média de vida, 

caracterizada pela higidez física e mental, superior a 70 anos.58 

Em oposição ao sustentado na câmara, a relatora inicial do projeto no senado, a senadora 

Maria do Carmo Alves, avaliou como um anacronismo impor às pessoas maiores de 60 anos 

restrições com respeito ao regime de bens no casamento.  

[...] o fato é que nos parece anacrônico impor à pessoa maior de sessenta anos, haja 

vista sua plena capacidade para exercer os atos da vida civil, a norma encartada no 

inciso II do art. 1.641 do Código Civil, que obriga o regime da separação de bens no 

casamento, até porque os bens da pessoa idosa, e que foram por ela conquistados, não 

só podem – como devem – ser partilhados na forma que ela entender ser a melhor, 

ainda que o futuro casamento não persista por muito tempo. 59 

Tal posicionamento também é adotado pela doutrina majoritária, Para Gonçalves (2013, 

p.468) a imposição do regime de separação legal, nos casos de nubentes maiores de setenta 

anos, é de duvidosa constitucionalidade, por ofender o princípio constitucional da dignidade 

humana. Assim como na imposição da separação obrigatória para pessoa com idade superior a 

70 anos, Pontes de Miranda adverte que nesse caso “o legislador não consulta vontades, dita a 

norma”. 60 

A vedação da liberdade ao contrair casamento tampouco está prevista em nossa Carta 

Magna, vedação essa que não consagra base constitucional para sua sustentação, gozando de 

uma estabilidade advinda do protecionismo Estatal, que age de maneira exacerbada, nesse 

sentido aduz Lôbo: 

 [...] a hipótese é atentatória do princípio constitucional da dignidade da pessoa 

humana, por reduzir sua autonomia como pessoa e constrangê-la à tutela reducionista, 

além de estabelecer restrição à liberdade de contrair matrimônio, que a Constituição 

não faz. Consequentemente, é inconstitucional esse ônus.61 

O artigo ofende o princípio da dignidade da pessoa humana, à medida que retira do 

nubente septuagenário sua liberdade em poder dispor dos seus próprios bens conquistados ao 

longo da sua vida, ainda nessa linha Lôbo diz: 

A norma é preconceituosa, na medida em que veda o direito ao amor, ao afeto 

matrimonial e à expressão plena dos sentimentos da pessoa idosa. Historicamente, 

essa norma radica na primazia do interesse patrimonial sobre o existencial, e a 

realização do projeto de vida de cada um. A difusão vulgar do chamado “golpe do 

baú” máscara o preconceito contra o idoso, que seria tido como incapaz de reagir à 

 
58 AMARAL, Solange. PL da Câmara pode passar de 60 anos para 70 anos a idade que obriga regime de 

separação de bens em casamentos. Disponível em: https://www.migalhas.com.br/quentes/91168/pl-da-camara-

pode-passar-de-60-anos-para-70-anos-a-idade-que-obriga-regime-de-separacao-de-bens-em-casamentos.  
59 BRASIL. Senado Federal. COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, sobre o Projeto 

de Lei da Câmara nº 7, de 2008 (PL nº 108, de 2007, na origem), que altera o inciso II do caput do art. 1.641 da 

Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil, Relator: Senador VALDIR RAUPP. Disponível em: 

https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=4013848&disposition=inline 
60 MIRANDA, Pontes. Tratado de direito de família, atualizado por Alves, Vilson Rodrigues, Campinas: 

Bookseller, vol. III, 2002, p. 236 
61 LÔBO, Paulo Luiz Netto. Código Civil Comentado: Direito de família, relações de parentesco, direito 

patrimonial. São Paulo: Atlas, 2003, p. 242 
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paixão, além de supor que toda pessoa que dele se aproxime não o faz motivado pelo 

afeto, mas pelo interesse material.62 

A norma restritiva também atinge diretamente os princípios constitucionais da liberdade 

e da igualdade, diante da discussão e da presunção da falta de capacidade dos nubentes em 

melhor dispor de suas escolhas, cerceando a liberdade de escolha do regime de bens do seu 

casamento. Nas palavras de Vasconcellos:  

no caso da imposição para os maiores de sessenta anos de idade, há ofensa ao princípio 

da igualdade, já que o idoso é uma pessoa como qualquer outra, um sujeito de direitos 

e deveres, como qualquer cidadão normal. Sua simples condição de atingir um 

determinado limite de idade não é motivo suficiente para que alguns direitos lhes 

sejam retirados, como no caso da escolha do regime de bens.63 

Todo e qualquer cidadão possui a faculdade de escolher a forma de dispor sua família, 

neste sentido atuam os princípios do direito de família, tais como o da menor intervenção estatal 

e da pluralidade em forma de família, e neste sentido a Constituição consagra diversas espécies 

de entidades familiares. Assim sendo, não há erro no nubente na posição de maior de setenta 

anos e melhor estabilizado financeiramente em ter tal posição como atrativo, ora, os bens são 

de seu domínio e o mesmo pode dispor da maneira que lhe for conveniente. Conforme 

Rodrigues (2008, p. 144): 

Tal restrição se mostra atentatória da liberdade individual. A tutela excessiva do 

Estado sobre pessoa maior e capaz decerto é descabida e injustificável. Aliás, talvez 

se possa dizer que uma das vantagens da fortuna consiste em aumentar os atrativos 

matrimoniais de quem a detém. Não há inconveniente social de qualquer espécie em 

permitir que um sexagenário ou uma sexagenária ricos se casem pelo regime de 

comunhão, se assim lhes aprouver.64 

Além disso, cabe ressaltar que a norma não impede que os casamentos realizados em 

virtude de vantagem econômica ocorram, fato este que pode ser burlado através da doação, 

visto que não há nenhuma norma proibitiva para a disposição do septuagenário em relação a 

doação de seus bens. E nesse sentido argumenta Rolf Madaleno: 

Curiosa e sectária interdição, ao transformar o sexagenário em um cidadão incapaz de 

decidir sobre seus bens no casamento, ou sequer lhe dá a oportunidade de casar pelo 

regime de comunhão parcial, para dividir os aquestos, como produto da recíproca 

construção dos ganhos materiais hauridos na constância do matrimônio e tampouco 

esteja impedido de promover doações, incluso para seu novo cônjuge. 65 

 
62 LÔBO, Paulo. Direito civil: famílias. 5. Ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 295. 
63 VASCONCELLOS, Nayara Rangel. A inconstitucionalidade do regime de separação obrigatória de bens. 

Disponível em: 

https://www.emerj.tjrj.jus.br/paginas/trabalhos_conclusao/1semestre2010/trabalhos_12010/nayaravasconcellos.p

df. Acesso em: 27 jan. 2021 
64 RODRIGUES, Silvio. Direito Civil - Direito de Família - V. 6., 28. ed., 3. tiragem, São Paulo: Saraiva, 2006, 

p. 144. 
65 MADALENO, Rolf. Curso de direito de família. 5. ed. rev., atual. eampl. Rio de Janeiro: Forense, 2013, p. 
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Isto posto, em face dos direitos constitucionais da liberdade e igualdade nenhum cidadão 

poderá ser discriminado em razão da idade ou sexo, tampouco serem tratados como detentores 

de incapacidade civil, nesse raciocínio expõe Dias: 

Ao se falar no estado da pessoa, toda cautela é pouca. A plena capacidade é adquirida 

quando do implemento da maioridade e só pode ser afastada em situações extremas e 

através do processo judicial de interdição (CPC 1.177 a 1.186). É indispensável não 

só a realização de perícia, mas também é obrigatório que o interditando seja 

interrogado pelo magistrado. Raros processos são revestidos de tantos requisitos 

formais. Tal rigorismo denota o extremo cuidado do legislador quando trata da 

capacidade da pessoa. 66 

 

5.1. Capacidade civil e o poder de decisão  

 

A capacidade tem por significado a aptidão pela pessoa em adquirir e exercer direitos. 

Conforme disposto no Código Civil em seu artigo 1º “toda pessoa é capaz de direitos e deveres 

na ordem civil”. Não obstante a incapacidade é a exceção estando disposta em seu artigo 4º do 

referido Código, ou seja, os incapazes são aqueles discriminados pela legislação, dividindo-se 

em incapacidade relativa que proporciona à pessoa exercer certos (limitação) atos da vida civil 

(Menores de dezoito anos, ébrios habituais ou viciados em drogas), e a incapacidade absoluta 

onde o incapaz é representado, ou seja, todos os atos são exercidos por um terceiro em seu nome 

(menores de dezesseis anos, deficientes mentais e os que, por causa transitória, não puderem 

exprimir sua vontade). A capacidade divide-se em dois tipos: a) capacidade de direito: em que 

a pessoa adquire direitos, podendo ou não os exercer, e b) capacidade de exercício ou de fato: 

em que a pessoa exerce seu próprio direito.  

Em se tratando da capacidade civil dos idosos, de maneira discriminatória e sem respeito 

à sua dignidade, foi arbitrariamente imposta ao septuagenário o regime da separação de bens, 

estabelecendo com que os patrimônios existentes e futuros dos cônjuges estejam impedidos de 

estabelecer comunicação, desenhando-se situação onde, mesmo sem existir absolutamente 

nenhuma das possíveis causas legalmente previstas para diminuição ou extinção da capacidade 

civil do indivíduo, lhe é suprimida a partir do momento em que manifestasse sua vontade de 

casar-se, e somente porque contasse com mais de 70 (setenta) anos.67 

A capacidade civil plena, em geral adquirida ao ver atingida a maioridade, em regra 

somente poderia ser afastada em situações extremas e, ainda assim, por meio de cauteloso 

 
66 dias, maria berenice. manual de direito das famílias. 10. ed. rev., atual.. e ampl. são paulo: editora revista dos 

tribunais, 2015, p. 658. 
67 silva, sandra reis da. a restrição quanto ao regime de bens para o casamento dos sexagenários. revista jus 

navigandi, issn 1518-4862, teresina, ano 13, n. 1999, 21 dez. 2008. disponível em: 

https://jus.com.br/artigos/12097. acesso em: 24 mar. 2021. 
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processo judicial de interdição.68 Entretanto o procedimento adotado pelo Estado limitou a 

capacidade civil do maior de 70 (setenta) anos, sucumbindo às exigências e etapas do processo 

de interdição. 

Apesar de ter sido mantida e até mesmo atualizada, a supressão de direitos 

constitucionais advindos do artigo 1641, II, do Código Civil, o mesmo não ocorreu em outros 

direitos que se mantém preservados aos septuagenários, tal como, o voto que a partir dos 70 

(setenta) anos torna-se facultativo, conforme disposto no artigo 14 da Constituição Federal. A 

política e o idoso de maneira geral, nos remete a observância de situações tanto quanto 

peculiares, como por exemplo, a composição do Senado Federal, que dos 79 (setenta e nove) 

senadores com o mandado vigente, um total de 40 (quarenta) possuem idade igual ou superior 

a 60 (sessenta) anos, ou seja, mais da metade do Senado é composto por pessoas idosas e desse 

total 20 (vinte) possuem idade igual ou superior a  70 (setenta) anos, assim sendo, um total de 

25% (vinte e cinco porcento)69 são impedidos de dispor sobre seus bens na obtenção do 

casamento, porém, são seres aptos a:  

Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal: 

 

        I -  processar e julgar o Presidente e o Vice-Presidente da República nos crimes 

de responsabilidade, bem como os Ministros de Estado e os Comandantes da Marinha, 

do Exército e da Aeronáutica nos crimes da mesma natureza conexos com aqueles; 

        II -  processar e julgar os Ministros do Supremo Tribunal Federal, os membros 

do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, o 

Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União nos crimes de 

responsabilidade; 

        III -  aprovar previamente, por voto secreto, após arguição pública, a escolha de: 

            a)  magistrados, nos casos estabelecidos nesta Constituição; 

            b)  Ministros do Tribunal de Contas da União indicados pelo Presidente da 

República; 

            c)  Governador de Território; 

            d)  presidente e diretores do Banco Central; 

            e)  Procurador-Geral da República; 

            f)  titulares de outros cargos que a lei determinar; 

        IV -  aprovar previamente, por voto secreto, após argüição em sessão secreta, a 

escolha dos chefes de missão diplomática de caráter permanente; 

        V -  autorizar operações externas de natureza financeira, de interesse da União, 

dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios; 

        VI -  fixar, por proposta do Presidente da República, limites globais para o 

montante da dívida consolidada da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios; 

        VII -  dispor sobre limites globais e condições para as operações de crédito 

externo e interno da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de suas 

autarquias e demais entidades controladas pelo poder público federal; 

 
68 DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. 10. ed. rev., atual.. e ampl. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2015, p. 658.  
69 Dados obtidos e calculados através da listagem dos senadores em exercício na 56ª Legislatura (2019 - 

2023). Disponível em:<https://www25.senado.leg.br/web/senadores/em-exercicio> Acesso em: 24 mar. 2021.  
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        VIII -  dispor sobre limites e condições para a concessão de garantia da União 

em operações de crédito externo e interno; 

        IX -  estabelecer limites globais e condições para o montante da dívida mobiliária 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; 

        X -  suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional 

por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal; 

        XI -  aprovar, por maioria absoluta e por voto secreto, a exoneração, de ofício, 

do Procurador-Geral da República antes do término de seu mandato; 

        XII -  elaborar seu regimento interno; 

        XIII -  dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, 

transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços, e a 

iniciativa de lei para fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros 

estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias; 

        XIV -  eleger membros do Conselho da República, nos termos do art. 89, VII. 

        XV -  avaliar periodicamente a funcionalidade do Sistema Tributário Nacional, 

em sua estrutura e seus componentes, e o desempenho das administrações tributárias 

da União, dos Estados e do Distrito Federal e dos Municípios. 

    Parágrafo único. Nos casos previstos nos incisos I e II, funcionará como Presidente 

o do Supremo Tribunal Federal, limitando-se a condenação, que somente será 

proferida por dois terços dos votos do Senado Federal, à perda do cargo, com 

inabilitação, por oito anos, para o exercício de função pública, sem prejuízo das 

demais sanções judiciais cabíveis.70 

Não obstante, a Câmara dos Deputados dos 512 (quinhentos e doze) eleitos para o 

mandato em 2018, cerca de 102 (cento e dois) possuem idade superior a 60 (sessenta) anos, ou 

seja, um quinto da casa é formado por idosos e destes a Deputada mais velha tem 86 (oitenta e 

seis) anos de idade. Fato esse não exclusivo do Congresso Nacional, mas também do Planalto 

e do Executivo como um todo, onde a título de exemplo, o presidente mais antigo ao momento 

da posse tinha à época 75 (setenta e cinco) anos de idade, ou seja, o Presidente da República 

aos olhos do Código Civil está inapto a dispor sobre seus bens e o regime de comunhão que lhe 

for conveniente, entretanto aos olhos da Constituição Federal está apto a:  

Art. 74 - Compete privativamente ao Presidente da República: 

a) sancionar, promulgar e fazer publicar as leis e expedir decretos e regulamentos para 

sua execução; 

b) expedir decretos-leis, nos termos dos arts. 12, 13 e 14; 

c) dissolver a Câmara dos Deputados no caso do parágrafo único do art.167; 

d) adiar, prorrogar e convocar o Parlamento; 

e) manter relações com os Estados estrangeiros; 

f) celebrar convenções e tratados internacionais, ad referendum do Poder Legislativo; 

g) exercer a chefia suprema das forças armadas, administrando-as por intermédio dos 

órgãos do alto comando; 

h) decretar a mobilização; 

i) declarar a guerra depois de autorizado pelo Poder Legislativo, e, independentemente 

de autorização, em caso de invasão ou agressão estrangeira; 

j) fazer a paz ad referendum do Poder Legislativo; 

k) permitir, após autorização do Poder Legislativo, a passagem de forças estrangeiras 

pelo território nacional; 

l) intervir nos Estados e neles executar a intervenção, nos termos constitucionais; 

m) decretar o estado de emergência e o estado de guerra; 

n) exercer o direito de graça; 

o) nomear os Ministros de Estado; 

 
70 BRASIL. Constituição da República Federativa do. 
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p) prover os cargos federais, salvo as exceções previstas na Constituição e nas leis; 

q) autorizar brasileiros a aceitar pensão, emprego ou comissão de Governo 

estrangeiro; 

r) determinar que entrem provisoriamente em execução, antes de aprovados pelo 

Parlamento, os tratados ou convenções internacionais, se a isso o aconselharem os 

interesses do País.71 

A situação se repete no que se refere ao Poder Judiciário, que de acordo com Lei 

Complementar nº 152 de 03/12/2015, que dispõe sobre a aposentadoria compulsória por idade, 

com proventos proporcionais, nos termos do Inciso II do § 1º do artigo 40 da Constituição 

Federal, que passou a estabelecer que a aposentadoria compulsória se daria aos 70 anos de 

idade, ou aos 75 anos de idade, o dispositivo vai além do Judiciário, e vale para todo servidor 

público, mas o fato relevante a se notar é de que os Ministro da mais alta corte da Justiça do 

Brasil aposentam-se de maneira compulsória aos 75 (setenta e cinco) anos de Idade, sendo 

assim, possuem capacidade de julgar até mesmo a inconstitucionalidade do referido inciso do 

artigo em questão, porém, perante ao Código Civil são tidos como inaptos a livre estipulação 

do regime de bens quando maiores de 70 anos. Conforme disposto na Constituição Federal:  

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da 

Constituição, cabendo-lhe: 

        I -  processar e julgar, originariamente: 

            a)  a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou 

estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal; 

            b)  nas infrações penais comuns, o Presidente da República, o Vice-Presidente, 

os membros do Congresso Nacional, seus próprios Ministros e o Procurador-Geral da 

República; 

            c)  nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, os Ministros 

de Estado e os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, ressalvado o 

disposto no art. 52, I, os membros dos Tribunais Superiores, os do Tribunal de Contas 

da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente; 

            d)  o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas 

anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da 

República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de 

Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal 

Federal; 

            e)  o litígio entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e a União, o 

Estado, o Distrito Federal ou o Território; 

            f)  as causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito 

Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração 

indireta; 

            g)  a extradição solicitada por Estado estrangeiro; 

            h)  (Revogada). 

            i)  o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator 

ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à 

jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma 

jurisdição em uma única instância; 

            j)  a revisão criminal e a ação rescisória de seus julgados; 

            l)  a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da 

autoridade de suas decisões; 

            m)  a execução de sentença nas causas de sua competência originária, facultada 

a delegação de atribuições para a prática de atos processuais; 

 
71 BRASIL. Constituição da República Federativa do. 
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            n)  a ação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou 

indiretamente interessados, e aquela em que mais da metade dos membros do tribunal 

de origem estejam impedidos ou sejam direta ou indiretamente interessados; 

            o)  os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e 

quaisquer tribunais, entre Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro 

tribunal; 

            p)  o pedido de medida cautelar das ações diretas de inconstitucionalidade; 

            q)  o mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora 

for atribuição do Presidente da República, do Congresso Nacional, da Câmara dos 

Deputados, do Senado Federal, da Mesa de uma dessas Casas Legislativas, do 

Tribunal de Contas da União, de um dos Tribunais Superiores, ou do próprio Supremo 

Tribunal Federal; 

            r)  as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho 

Nacional do Ministério Público; 

        II -  julgar, em recurso ordinário: 

            a)  o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de 

injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a 

decisão; 

            b)  o crime político; 

        III -  julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou 

última instância, quando a decisão recorrida: 

            a)  contrariar dispositivo desta Constituição; 

            b)  declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal; 

            c)  julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face desta 

Constituição.72 

            d)  julgar válida lei local contestada em face de lei federal. 

    § 1º A argüição de descumprimento de preceito fundamental, decorrente desta 

Constituição, será apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, na forma da lei. 

    § 2º As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, 

nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de 

constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente 

aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas 

esferas federal, estadual e municipal. 

§ 3º No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das 

questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal 

examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois 

terços de seus membros.   

Em suma, observamos tamanha a inconsistência e inconstitucionalidade do artigo 1641, 

II, do Código Civil perante ao ordenamento Pátrio, basta ver tamanha a responsabilidade e 

poder de decisão que permeia os Três Poderes em nosso País, que atuam para além de uma 

simples disposição do regime de bens a ser adotado, pessoas do mais alto grau de poder, 

tomadoras de decisões de impacto nacional e global.  

 

5.2. Alterações e jurisprudência  

 

Em virtude de diversos argumentos, inclusive a maioria deles já exposta aqui, essa 

discussão permeia o Congresso Nacional.  

 
72 BRASIL. Constituição da República Federativa do. 
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Fato este que leva a suscitação de alguns projetos de lei, que foram apresentados com o 

objetivo de corrigir a inconstitucionalidade, como o Projeto de Lei do Senado n° 209, de 2006, 

de autoria do Senador José Maranhão, que tinha por objetivo a revogação do inciso II do art. 

1.641, a proposta foi arquivada ao final da legislatura e teve pôr fim a tramitação encerrada. 

Atualmente, em consulta a ficha de tramitação, disponível no site da Câmara dos 

Deputados, temos em tramitação o Projeto de Lei de 189/15, que tem por ementa “Revogar o 

inciso II, do art. 1.641, da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, com redação dada pela Lei 

nº 12.344, de 9 de dezembro de 2010” o PL de autoria do Deputado Cleber Verde encontra-se 

na COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA, tendo já sido 

arquivada e desarquivada a medida que o propositor retornou ao cago, tendo como ultimo 

andamento o apensamento do Projeto de Lei 6305/2019, de autoria do Deputado Marcelo 

Freitas, onde foi proposto não somente a continuidade do referido inciso, como também o 

endurecimento do mesmo, com efeitos atingindo até questões sucessórias, conforme disposto 

na ementa:  

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1º. O artigo 1.641 da Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002 passa a vigorar 

acrescido 

do parágrafo único, conforme redação abaixo: 

Art. 1641. É obrigatório o regime da separação de bens no casamento: 

I - ......................................................... 

II – da pessoa maior de 70 (setenta) anos 

III - ........................................................... 

 Paragrafo Único: Dos casamentos realizados sobre a égide do Inciso II deste artigo, 

ao cônjuge do idoso maior de 70 (setenta) anos, não serão permitidos: 

Parágrafo único. ao cônjuge que se casou com pessoa maior de setenta 

anos, não será permitido: 

I - ser dependente e/ou beneficiário previdenciário de seu cônjuge; 

II- ser beneficiário de apólice de seguro que tenha por segurado o 

cônjuge maior de setenta anos; 

III-ser procurador público e/ou particular do cônjuge maior de setenta anos.73 

O projeto 6305/2019 apresenta-se desconexo com os princípios constitucionais e do 

direito de família, ferindo princípios como da isonomia, dignidade da pessoa humana dentre 

outros.  

A jurisprudência entorno do inciso II, do artigo 1641 do Código Civil, tem-se mostrado 

favorável, à medida que em acórdão publicado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, tendo 

como relator o Desembargador José Antonino Baía Borges, acordaram de forma unânime a 

inconstitucionalidade do dispositivo, conforme ementa.  

 
73 BRASIL. Congresso Nacional. Câmara dos Deputados. Projeto de lei nº 6305/2019 Acrescenta parágrafo 

único aos artigos 1.641 e 1.775 da Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002 e dá outras providencias. Disponível 

em: <https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2232211> Acesso em: 10 fev. 

2021 
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INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE - DIREITO CIVIL - 

CASAMENTO - CÔNJUGE MAIOR DE SESSENTA ANOS - REGIME DE 

SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE BENS - ART. 258, PARÁGRAFO ÚNICO DA 

LEI 3.071/16 - INCONSTITUCIONALIDADE - VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS 

DA IGUALDADE E DA DIGNIDADE HUMANA. - É inconstitucional a imposição 

do regime de separação obrigatória de bens no casamento do maior de sessenta anos, 

por violação aos princípios da igualdade e dignidade humana.74 

Ocorrendo também o reconhecimento da diferenciação entre os regimes em que a 

separação dos bens é facultativa e ou obrigatória, nesse sentido, ainda, utiliza-se de maneira 

corrente a súmula nº 377 do STF, conforme transcrito ementa.  

EMENTA: APELAÇÃO - REGIME DA SEPARAÇÃO LEGAL DE BENS - ART. 

1.641, I, DO CC/2002 (ART. 258, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO CC/1916)- 

PARTILHA - SÚMULA Nº 377 DO STF - PRINCÍPIO DA COMUNICABILIDADE 

DOS BENS ADQUIRIDOS DURANTE O CASAMENTO - RECURSO NÃO 

PROVIDO. 1. É sabido que o regime da separação total de bens, previsto nos arts. 

1.687 e 1.688 do CC/2002 (arts. 276 e 277 do CC/1916), não se confunde com o 

regime da separação obrigatória de bens, previsto no art. 1.641 do CC/2002 (art. 258, 

parágrafo único, I, do CC/1916), também regulado pelo teor da súmula nº 377 do STF 

em que os bens adquiridos na constância do casamento devem ser partilhados em 

proporção igualitária. 2. Recurso não provido.75 

Assim também decidiu o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, em uma 

apelação civil onde o juiz singular decretou a partilha do imóvel em 50/50, além de fixar 

alimentos no patamar de 30% do salário mínimo vigente, porém o entendimento do tribunal, 

diante do regime da separação obrigatória de bens, ao analisar caso em concreto, baseou-se na 

súmula 377, mas adotando o entendimento da comprovação do esforço da ex-cônjuge para que 

então fizesse jus a sua parte, conforme ementa:  

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. SENTENÇA QUE DECRETOU A 

SEPARAÇÃO, DETERMINOU A PARTILHA DA RESIDÊNCIA DO CASAL NA 

PROPORÇÃO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) PARA CADA E FIXOU 

ALIMENTOS NO PATAMAR DE 30% (TRINTA POR CENTO) DO SALÁRIO 

MÍNIMO VIGENTE À EX-CÔNJUGE. RECURSO DO AUTOR. SEPARAÇÃO 

OBRIGATÓRIA DE BENS. CÔNJUGE SEXAGENÁRIO. ART. 1.641, INC. II, DO 

CC. PARTILHA. CASA CONSTRUÍDA NO CURSO DA RELAÇÃO EM 

TERRENO ADQUIRIDO ANTES DO MATRIMÔNIO. REGIME QUE NÃO 

IMPEDE A COMUNICAÇÃO DOS BENS FUTUROS, DESDE QUE 

DEMONSTRADO DE FORMA INEQUÍVOCA O ESFORÇO COMUM. SÚMULA 

377, DO STF. EX-CÔNJUGE QUE PROVOU CONTRIBUIR COM A MÃO-DE-

OBRA DA EDIFICAÇÃO. PARTILHA, TÃO SOMENTE, EM RELAÇÃO AO 

TRABALHO BRAÇAL DESPENDIDO. REFORMA DO DECISÓRIO, NESTE 

PONTO. Não obstante haja a possibilidade comunicação dos bens adquiridos no curso 

do matrimônio regido pela separação obrigatória de bens, a partilha destes pressupõe 

a demonstração inequívoca de esforço comum despendido à aquisição do patrimônio 

futuro - ônus este que recai ao possível colaborador do crescimento patrimonial pré-

 
74 TJ-MG - ARG: 10702096497335002 MG, Relator: José Antonino Baía Borges, Data de Julgamento: 

12/03/2014, Órgão Especial / ÓRGÃO ESPECIAL, Data de Publicação: 21/03/2014. Disponível em: https://tj-

mg.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/119528602/arg-inconstitucionalidade-arg-10702096497335002-mg. Acesso 

em 11 fev. 2021. 
75 TJ-MG - AC: 10429140005761001 MG, Relator: Audebert Delage, Data de Julgamento: 24/09/2019, Data de 

Publicação: 04/10/2019. Disponível em: https://tj-mg.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/765263805/apelacao-civel-

ac-10429140005761001-mg. Acesso em: 11 fev. 2021. 
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existente a relação. ALIMENTOS. DESNECESSIDADE. CARÁTER 

TRANSITÓRIO DA MEDIDA. AUSÊNCIA DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA 

DA ALIMENTANDA. IMPOSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. 

ARGUMENTOS RECHAÇADOS. VERIFICADA INVIABILIDADE DE 

SUBSISTÊNCIA PRÓPRIA. EX-CÔNJUGE ACOMETIDA DE LESÃO LOMBAR, 

NOS OMBROS E PÉS. AUSÊNCIA DE OUTRA FONTE DE RENDA. ARTS. 1.694 

E 1.695, DO CC. Em que pese o caráter transitório da prestação alimentar entre ex-

cônjuges, uma vez verificada que a alimentanda não possui condições de promover, 

por trabalho, seu próprio sustento, bem como não inexistente nos autos prova de 

impossibilidade do alimentante em prestar-lhe auxílio sem prejuízo de seu sustento, à 

inteligência dos arts. 1.694 e 1.695, do CC, reputa-se legítima a mantença da 

obrigação alimentar. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.76 

Neste sentido, em acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo reconhece a 

incidência da súmula nº 377 do STF, e vai além, adotando o entendimento doutrinário da 

presunção de esforço comum para obtenção de bens, sendo este não necessariamente financeiro, 

conforme ementa.  

AÇÃO DECLARATÓRIA– Meação– Regime da separação obrigatória de bens, nos 

termos do art. 1641, inc. II, do CC – Sentença de improcedência-Preliminares de 

cerceamento de defesa e nulidade por ausência de fundamentação afastadas- 

Incidência da Súmula 377 do STF - No regime de separação legal, a regra é que se 

comunicam os bens adquiridos na constância do casamento, presumindo-se esforço 

comum, não necessariamente financeiro, podendo ser imaterial - Comprovação de 

esforço comum facilitada quando o tempo de casamento já era longo quando da 

aquisição – Precedentes – Sentença reformada – Recurso da autora provido- Recurso 

dos patronos dos réus prejudicado. (TJ-SP - AC: 10332357120198260002 SP 

1033235-71.2019.8.26.0002, Relator: Moreira Viegas, Data de Julgamento: 

27/04/2020, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2020) 

Noutro sentido, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro afasta a aplicabilidade da 

Súmula para efetuar validação da doação realizada por cônjuge sexagenário, casado pelo regime 

da separação legal de bens regido pelo antigo Código Civil, com ilustríssima argumentação em 

análise do caso concreto, vide ementa.  

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DOAÇÃO FEITA POR CÔNJUGE 

SEXAGENÁRIO, CASADO PELO REGIME DE SEPARAÇÃO LEGAL DE BENS, 

NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. VALIDADE. I- A doação feita por 

cônjuge, casado pelo regime da separação obrigatória de bens, ao outro cônjuge, em 

regra, vem sendo considerada válida. Necessidade de exame do caso concreto. II- 

Encontrando-se o cônjuge doador em perfeito estado mental, e revelando vontade real 

de doar seus bens ao outro cônjuge, que revela conduta séria quanto à vida em comum, 

como entidade familiar, não há que se falar em nulidade do ato de disposição. III- 

Necessidade de se interpretar as regras jurídicas de forma lógica. IV- Não se pode 

presumir, "juris et de jure", a má-fé e a vontade de burlar a lei, através de influências 

nefastas pelo cônjuge beneficiário. V- Pensar dessa forma seria dizer que os cônjuges, 

com vínculo regido pela separação legal, estão sempre em relação hipócrita e vazia de 

amor e carinho, abalando e se contrapondo ao conceito de família. VI- Apenas pode-

se falar em burla ou fraude à lei, em casos onde se evidencie que o cônjuge 

beneficiário da doação induziu maliciosamente o cônjuge doador. VII- Caso concreto 

onde tal situação não ficou demonstrada. Existência de decisão validando a doação, 

 
76 TJ-SC - AC: 00017473320128240159 Armazém 0001747-33.2012.8.24.0159, Relator: Ricardo Fontes, Data de 

Julgamento: 22/01/2019, Quinta Câmara de Direito Civil. Disponível em: https://tj-

sc.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/761805663/apelacao-civel-ac-3005316120188240091-capital-0300531-

6120188240091/inteiro-teor-761807242. Acesso em: 11 fev. 2021. 
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já transitada. Impossibilidade de desfazer a coisa julgada. Doação válida. VIII- 

Inaplicabilidade da Súmula 377, do STF, que determina haver comunicabilidade dos 

aquestos, no caso em comento. IX- Desprovimento do recurso. 77 

 

Ainda em sede de apelação junto ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina, os apelantes 

interpuseram recurso em face da decisão que declarou extinta a ação em que suscitaram a 

alteração do regime de bens. A ação tinha como objetivo alterar o regime de bens, visto que na 

época do matrimônio os cônjuges possuíam idade superior a sessenta anos, porém já viviam em 

união estável desde 1964. Contudo o relator destacou que se faz necessário a análise do artigo 

1641, II, a luz da Constituição Federal, além de analisar o artigo 3º da CF, que impõe o como 

objetivo a proteção do bem de todos, sem preconceitos, aduz ainda caber ao juiz a aplicação da 

lei com objetivo de atingir os fins sociais e ao bem comum, conforme analisado na ementa.  

APELAÇÃO CÍVEL - PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA - 

MODIFICAÇÃO DO REGIME MATRIMONIAL DE BENS - SENTENÇA QUE 

DECLAROU EXTINTO O PROCESSO POR AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES DA 

AÇÃO - LEGITIMIDADE E INTERESSE PARA PLEITEAR A RESPECTIVA 

ALTERAÇÃO, QUE ENCONTRARIA RESPALDO NO ART. 1.639, § 2º, DO CC 

- MATRIMÔNIO CONTRAÍDO QUANDO OS INSURGENTES POSSUÍAM 

MAIS DE 60 (SESSENTA) ANOS DE IDADE - SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA 

DE BENS - PRETENDIDA MODIFICAÇÃO PARA O REGIME DE COMUNHÃO 

UNIVERSAL - INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO CÓDIGO CIVIL E DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL - CONCLUSÃO DE QUE A IMPOSIÇÃO DE 

REGIME DE BENS AOS IDOSOS SE REVELA INCONSTITUCIONAL - 

AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - 

LEGISLAÇÃO QUE, CONQUANTO REVESTIDA DE ALEGADO CARÁTER 

PROTECIONISTA, MOSTRA-SE DISCRIMINATÓRIA - TRATAMENTO 

DIFERENCIADO EM RAZÃO DE IDADE - MATURIDADE QUE, PER SE , NÃO 

ACARRETA PRESUNÇÃO DA AUSÊNCIA DE DISCERNIMENTO PARA A 

PRÁTICA DOS ATOS DA VIDA CIVIL - NUBENTES PLENAMENTE CAPAZES 

PARA DISPOR DE SEU PATRIMÔNIO COMUM E PARTICULAR, ASSIM 

COMO PARA ELEGER O REGIME DE BENS QUE MELHOR ATENDER AOS 

INTERESSES POSTOS - NECESSIDADE DE INTERPRETAR A LEI DE MODO 

MAIS JUSTO E HUMANO, DE ACORDO COM OS ANSEIOS DA MODERNA 

SOCIEDADE, QUE NÃO MAIS SE IDENTIFICA COM O ARCAICO 

RIGORISMO QUE PREVALECIA POR OCASIÃO DA VIGÊNCIA DO CC/1916, 

QUE AUTOMATICAMENTE LIMITAVA A VONTADE DOS NUBENTES 36 

SEXAGENÁRIOS E DAS NOIVAS QUINQUAGENÁRIAS - ENUNCIADO Nº 

261, APROVADO NA III JORNADA DE DIREITO CIVIL, QUE ESTABELECE 

QUE A OBRIGATORIEDADE DO REGIME DE SEPARAÇÃO DE BENS NÃO 

SE APLICA QUANDO O CASAMENTO É PRECEDIDO DE UNIÃO ESTÁVEL 

INICIADA ANTES DE OS CÔNJUGES COMPLETAREM 60 (SESSENTA) ANOS 

DE IDADE - HIPÓTESE DOS AUTOS - APELANTES QUE CONVIVERAM 

COMO SE CASADOS FOSSEM NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 1964 

E 2006, QUANDO CONTRAÍRAM MATRIMÔNIO - CONSORTES 

MENTALMENTE SADIOS - PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE 

JUSTIÇA NO SENTIDO DE SE ADMITIR A PRETENDIDA ALTERAÇÃO - 

SENTENÇA OBJURGADA QUE, ALÉM DE DENEGAR INDEVIDAMENTE A 

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, REVELA-SE IMPEDITIVA DO DIREITO DE 

 
77 TJ-RJ - AI: 00656583920188190000, Relator: Des(a). RICARDO COUTO DE CASTRO, Data de Julgamento: 

02/09/2020, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/12/2019. Disponível em: 

https://www.jusbrasil.com.br/processos/210528011/processo-n-0065658-3920188190000-do-tjrj. Acesso em: 11 

fev. 2021. 
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ACESSO À JUSTIÇA - DECISUM CASSADO - REGIME DE BENS 

MODIFICADO PARA O DE COMUNHÃO UNIVERSAL - RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO.78 

Em síntese, observa-se e tendência jurisprudencial em diferentes tribunais do Brasil no 

entendimento majoritário, conforme também é a corrente doutrinário, na determinação da 

inconstitucionalidade do referido dispositivo, além disso, evidencia a contemporaneidade da 

súmula 377 do STF, tamanha é sua aplicabilidade no ordenamento jurídico pátrio.  

 

  

 
78 TJ-SC - AC: 575350 SC 2011.057535-0, Relator: Luiz Fernando Boller, Data de Julgamento: 01/12/2011, 

Quarta Câmara de Direito Civil, Data de Publicação: Apelação Cível nº , de Criciúma. Disponível em: https://tj-

sc.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/20879555/apelacao-civel-ac-575350-sc-2011057535-0-tjsc. Acesso em: 11 

fev. 2021. 
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6. CONCLUSÃO 

 

Ao decorrer deste trabalho, pudemos analisar a discordância acerca da 

constitucionalidade do artigo 1.641, II, do Código Civil, demonstrando que tal restrição viola 

os princípios constitucionais da liberdade humana, igualdade e dignidade. 

Neste cenário, após feita apresentação dos princípios constitucionais e do direito de 

família, o referido dispositivo ignora toda concepção proveniente da Constituição Federal de 

1988, como os princípios da dignidade da pessoa humana, bem como o da igualdade e liberdade. 

Em que pese ter mantido a restrição, o próprio Código Civil de 2002 da mesma forma 

desconsiderou a sua identidade personalíssima e privilegiou a concepção patrimonialista do 

antigo código.  

Noutro giro, o Código Civil de 2002 mostra-se inconsistente à medida que na construção 

dos seus artigos determina que serão livres para estipular e dispor seus bens a melhor maneira 

que aprouver e em sequência, limita a autonomia do septuagenário, sem qualquer justificativa, 

a não ser do ultra protecionismo. Ainda nesse entendimento, a regra aparenta proteger o 

herdeiro muito mais do que a pessoa que a regra deve proteger, desconsidera a autonomia do 

indivíduo na disposição de seus bens e ainda presume que uma pessoa de setenta anos não tem 

a capacidade de escolha do regime patrimonial de seu casamento. 

No entanto que, conforme trazido pelo presente estudo, tamanha a incontroversa que 

coube ao Supremo Tribunal Federal sumular sobre tema, gerando efeitos práticos para as partes, 

afim de evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes. Contudo, embora, seja do ano de 

1964, a súmula ainda se mostra presente conforme análise jurisprudencial.  

Em melhor aproveitamento, o mais justo seria a adoção do regime da comunhão parcial, 

conforme é estabelecido pelo código, quando as partes não estipulam o regime a ser adotado 

pelo pacto antenupcial, e caso fosse do interesse entre as partes que estipulassem outro regime, 

de maneira pessoal.  

O dispositivo não considera as transformações sociais, tampouco preocupa-se em 

entender quem são os integrantes desse grupo social. A terceira idade atualmente possui papel 

mais ativo na sociedade e consequentemente ativos amorosamente, permitindo com isso novas 

uniões.  

E não somente nesse sentido o idoso mostra-se mais ativo na sociedade, conforme dados 

próprios, obtidos através de pesquisas referendadas, o presente trabalho mostrou em qual 

posição encontram-se os maiores de sessenta anos, em altos cargos no executivo, legislativo e 
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judiciário. Fato este que corrobora a incontroversa e inconstitucionalidade do artigo, à medida 

que, os idosos podem assumir cargos de mais alta decisão e influência na sociedade, porém não 

podem estipular de maneira independente a disposição dos seus bens perante ao novo 

matrimônio.  

Em suma, tendo em vista tudo o que fora alegado no presente trabalho, diante de tantas 

discussões doutrinárias e jurisprudenciais, havendo a necessidade da atualização da norma no 

sentido de acompanhar as atualizações sociais, conclui-se pela inconstitucionalidade do artigo 

1641, II, do Código Civil Brasileiro.  
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