
1 
 

 

 

 

 
 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE – UFCG 

CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS – CCJS 

UNIDADE ACADÊMICA DE DIREITO 

 
 
 
 
 
 
 

 
JOAB FERNANDES NASCIMENTO 

 
 
 
 
 
 

ESTUDO ACERCA DA (IN) CONSTITUCIONALIDADE DO REGIME DE 

SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE BENS PARA OS MAIORES DE SETENTA 

ANOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SOUSA 

2019 



1 

 

 

JOAB FERNANDES NASCIMENTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTUDO ACERCA DA (IN) CONSTITUCIONALIDADE DO REGIME DE 

SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE BENS PARA OS MAIORES DE SETENTA 

ANOS 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Trabalho de Conclusão de Curso  
apresentado ao Centro de Ciências Jurídicas 
e Sociais da Universidade Federal de 
Campina Grande, como requisito para 
Conclusão de Curso de Ciências Jurídicas e 
Sociais. 

 
Orientadora: Profª. Dra. Maria dos Remédios 
de Lima Barbosa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOUSA 

2019 

 

 



1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   FICHA CATALOGRÁFICA ELABORADA NA FONTE 
Biblioteca Setorial de Sousa UFCG/CCJS  

Bibliotecária – Documentalista: MARLY FELIX DA SILVA – CRB 15/855 
 

 
  N244e          Nascimento, Joab Fernandes.  

                                 Estudo acerca da (in) constitucionalidade do regime de 
separação obrigatória de bens para os maiores de setenta anos / 
Joab Fernandes Nascimento - Sousa: [s.n], 2019. 

 
                           58 fl.  
 
                          Monografia (Curso de Graduação em Direito) – Centro de 

Ciências Jurídicas e Sociais - CCJS/UFCG, 2019.  
 

                           Orientadora: Prof.ª Dr.ª Maria dos Remédios de Lima Barbosa.  
                           
                   

1. Direito Constitucional. 2. Separação Obrigatória de Bens. 3. 
Maiores de 70 Anos. I. Título.                            

  
 Biblioteca do CCJS - UFCG                                                                   CDU 347 



1 

 

 

JOAB FERNANDES NASCIMENTO 
 
 
 
 
 
 

 

ESTUDO ACERCA DA (IN) CONSTITUCIONALIDADE DO REGIME DE 

SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE BENS PARA OS MAIORES DE SETENTA 

ANOS 

 
 
 
 

Aprovada em: 13/06/2019. 

 
 
 

BANCA EXAMINADORA 
 
 
 
 
 

Profª. Dra. Maria dos Remédios de Lima Barbosa    

Orientadora 

 
 
 
 
 

 
Prof. Dr. Eduardo Pordeus Silva 

          Examinador (a) 

 
 
 
 
 

 
Prof.ª Esp. Rubasmate dos Santos de Sousa   

          Examinador (a) 



3 

RESUMO 

 

 
 

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, foi introduzido no Brasil um 
modelo de Estado baseado na dignidade da pessoa humana, na liberdade e na 
isonomia entre os cidadãos, princípios estes que são de fundamental importância 
para a construção de uma sociedade justa e sem preconceitos entre seus  
indivíduos. A partir da Carta Magna de 1988, o Direito de Família sofreu profundas 
alterações, tendo em vista que o texto constitucional elencou diversas normas e 
princípios que tornaram grande parte dos dispositivos do Código Civil de 1916 
obsoletos. O Código Civil de 2002 buscou refletir o novo contexto social e político 
inserido no país com a Constituição de 1988, contudo, alguns dispositivos do atual 
diploma civilista ainda possuem um viés retrógrado, não coadunando com a atual 
conjectura social do país. Exemplo disso é o artigo 1.641, II do Diploma Civil 
brasileiro, dispositivo este que impõe aos nubentes maiores de 70 anos o regime de 
separação obrigatória de bens, não deixando margem para que estes indivíduos 
possam optar por um regime diferente. Essa imposição legal gera grandes 
controvérsias no meio doutrinário e jurisprudencial acerca de uma possível 
inconstitucionalidade do citado dispositivo, que representaria uma afronta aos 
princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da isonomia e autonomia 
privada. A partir dessa celeuma, questiona-se se a imposição do regime de 
separação obrigatória de bens pelo art. 1.641, II, CC/2002 aos maiores de setenta 
anos está de acordo os princípios basilares interpostos pela Constituição Federal de 
1988. Sob esse enfoque, o presente estudo teve como objetivo geral analisar o 
regime de separação obrigatória de bens imposto aos idosos maiores de 70 anos 
pelo artigo 1.641 do Código Civil à luz do que prescreve os princípios constitucionais 
da dignidade da pessoa humana, da isonomia e da autonomia privada, verificando, 
assim, a compatibilidade entre estes. Para tanto, como aspectos metodológicos, 
utilizou-se o método dedutivo como método de abordagem, os métodos histórico e 
interpretativo enquanto procedimento e a revisão bibliográfica e documental como 
técnica de pesquisa que norteou o presente estudo. 

 
 

Palavras-chave: Regime de separação obrigatória de bens. Inconstitucionalidade. 
Princípios constitucionais basilares. 
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ABSTRACT 

 

 
 

With the enactment of the Federal Constitution of 1988, a model of the State was 
introduced in Brazil based on the dignity of the human person, on freedom and on  
the equality of citizens, principles that are of fundamental importance for the 
construction of a fair society without prejudice among its individuals. Since the 
Charter of 1988, the Family Law has undergone profound changes, since the 
constitutional text listed several norms and principles that made many of the 
provisions of the Civil Code of 1916 obsolete. The Civil Code of 2002 sought to 
reflect the new social and political context inserted in the country with the  
Constitution of 1988, however, some provisions of the current civil law diploma still 
have a backward bias, not in line with the current social conjecture of the country. An 
example of this is Article 1,641, II of the Brazilian Civil Diploma, a provision that 
imposes on the spouses who are over 70 years of age the regime of compulsory 
separation of assets, leaving no room for individuals to opt for a different regime. This 
legal imposition raises great controversies in the doctrinal and jurisprudential 
environment about a possible unconstitutionality of the said device, which would 
represent an affront to the constitutional principles of human dignity, isonomy and 
private autonomy. From this discussion, it is questioned whether the imposition of the 
regime of obligatory separation of goods by art. According to this approach, the 
present study had as a general objective to analyze the regime of compulsory 
separation of assets imposed on the elderly over 70 years of age. years by Article 
1641 of the Civil Code in light of what prescribes the constitutional principles of 
human dignity, isonomy and private autonomy, thus verifying the compatibility 
between them. Methodological aspects were used as deductive method as method of 
approach, historical and interpretative methods as procedure and bibliographical and 
documentary review as the research technique that guided the present study. 

 
 

Keywords: Compulsory separation of assets. Unconstitutionality. Basic constitutional 
principles. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
 

Atualmente, fatores como as transformações nos aspectos tecnológicos, 

científicos, sociais e econômicos resultam cada vez mais na longevidade dos 

indivíduos. A velhice é uma etapa que faz parte da evolução do homem, e a idade 

que determina o período da velhice varia muito através dos anos e da cultura de 

cada povo. 

Na sociedade contemporânea tem surgido, a respeito do idoso, a superação 

do preconceito de que a velhice seria algo ruim. No âmbito da linguagem, são 

criados  novos  títulos  à  categoria,  tais  como  ―terceira  idade‖,  ―melhor  idade‖,  ―feliz 

idade‖, ―maturidade‖, cuja adoção de tais termos produzem efeitos no combate aos 

preconceitos quanto à velhice, demonstrando que se trata de uma fase ativa e 

repleta de realizações. 

Em virtude da população brasileira estar envelhecendo cada vez mais, os 

idosos necessitam de especial atenção do Estado no que concerne aos direitos 

voltados a esse segmento da população. Nesse contexto estão incluídas 

determinadas regras que concernem ao regime de bens no matrimônio. 

No ordenamento jurídico brasileiro, a escolha do regime de bens, feita na 

ocasião do casamento, regerá a situação patrimonial do casal durante a vigência da 

união matrimonial ou união estável e será determinante para em uma eventual 

dissolução, seja pela morte de um dos nubentes ou sentença transitada em julgado 

decretando anulação ou divórcio. 

De modo geral, o Código Civil de 2002 determina que os noivos possuem 

liberdade de optar pelo regime que melhor lhes aprouver ou, ainda, podem gerar um 

próprio, dentro dos limites legais, através de pacto antenupcial. No entanto, há 

hipóteses em que os nubentes não possuem discricionariedade para fazer essa 

escolha, como no caso dos idosos, pois o artigo 1.641, II, do Código Civil de 2002, 

torna obrigatório o regime de separação de bens ao casamento de pessoa com mais 

de 70 anos, dispositivo este que tem sua constitucionalidade questionada por não 

respeitar a autonomia privada do idoso que deseja optar por outro regime de bens. 

Nessa perspectiva, o presente trabalho parte da seguinte problemática: a 

imposição do regime de separação obrigatória de bens pelo art. 1.641, II, do Código 

Civil de 2002 aos idosos maiores de setenta anos que desejam contrair matrimônio 
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está de acordo os princípios basilares interpostos pela Constituição Federal de 

1988? 

Sob esse enfoque, o presente estudo tem como objetivo geral discorrer 

acerca do regime de separação obrigatória de bens imposto aos idosos maiores de 

70 anos pelo artigo 1.641 do Código Civil, com vistas a verificar se tal dispositivo 

está em consonância com o que prescreve os princípios constitucionais basilares da 

dignidade da pessoa humana, da isonomia e da autonomia privada. 

Para tanto, em relação aos aspectos metodológicos, o método dedutivo será 

utilizado como abordagem; os métodos histórico e interpretativo utilizados como 

métodos de procedimento, sendo o primeiro para embasar a evolução histórica do 

conceito de família na sociedade e o segundo para analisar o art. 1641, II, do CC/02 

à luz do que prescreve a Carta Magna de 1988; por último, a revisão bibliográfica e 

documental será a técnica de pesquisa que norteará o presente estudo, por meio da 

qual serão coletados dados na legislação, doutrina e jurisprudência para 

fundamentar o referencial teórico. 

No primeiro capítulo será feita uma introdução ao Direito de Família, 

apresentando o conceito e abrangência do termo ―família‖, os principais princípios do 

Direito de Família bem como serão traçadas considerações acerca do casamento e 

da união estável. 

No segundo capítulo serão apresentados os conceitos gerais sobre o regime 

de bens no ordenamento jurídico brasileiro, seu conceito e princípios fundamentais, 

as espécies de regime dispostas no Código Civil e será introduzida a temática da 

obrigatoriedade do regime de separação total de bens. 

Por fim, no terceiro capítulo, será analisada a constitucionalidade do art. 

1.641, II, do Código Civil que prevê a obrigatoriedade do regime de separação 

obrigatória para as pessoas maiores de 70 anos, apresentando, para tanto, a Teoria 

da força normativa da Constituição e o que prescreve os princípios da dignidade da 

pessoa humana, da isonomia e da autonomia privada. 
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2 INTRODUÇÃO AO DIREITO DE FAMÍLIA 

 

 
As legislações anteriores a Constituição Federal de 1988, marcadas pelo 

patriarcalismo e influenciadas, em grande parte, pela religião afirmavam que a única 

maneira legitima de se constituir uma entidade familiar era através do vínculo 

matrimonial. 

Como assevera Gonçalves (2016, p. 32) ―o Código Civil de 1916 e as leis 

posteriores, vigentes no século passado, regulavam a família constituída unicamente 

pelo casamento, de modelo patriarcal e hierarquizada‖. 

Nesse sentido, a evolução do comportamento e do pensamento da sociedade 

de 1916 até a Constituição Federal 1988 fez com que a nova Carta Magna rompesse 

com esse antigo paradigma, passando a adotar em seu texto a igualdade entre 

homem e mulher, além de elevar ao centro do ordenamento jurídico a dignidade da 

pessoa humana. 

Desse modo, a Constituição Federal de 1988 consagrou a pluralidade de 

formas de constituição da entidade familiar. A hierarquização foi extirpada do Direito 

de Família dando lugar ao afeto como elemento principal da constituição de uma 

entidade familiar. Assim, foi garantida especial proteção do Estado ao casamento 

civil, à união estável e à família monoparental, conforme o artigo 226 do texto 

constitucional. 

Sob esse enfoque, no presente capítulo será tratado acerca da família e sua 

evolução na sociedade brasileira, apresentando seu conceito e abrangência, os 

princípios que envolvem o Direito de Família e também as noções principais acerca 

do casamento e da união estável no ordenamento jurídico pátrio. 

 
 

2.1 CONCEITO E ABRANGÊNCIA DO TERMO ―FAMÍLIA‖ 

 

 
A evolução histórica da família no Direito de brasileiro se deu com base em 

novos contextos sociais que foram repercutindo diretamente no ordenamento 

jurídico, gerando uma mudança de paradigma que permitiu aos indivíduos 

constituírem família sem nenhuma limitação estatal. 

Ao analisar os aspectos históricos do direito de família, passamos a 

compreender o surgimento da família, contemplando as modificações sociais e sua 
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evolução até se estabelecer os novos arranjos familiares amparados pelo 

ordenamento jurídico vigente. 

De início, importa destaca que a definição de família foi estabelecida na 

história em decorrência da obra ―A Origem da Família da Propriedade Privada e do 

Estado, escrita por Frederic Engels‖. Essa obra é baseada em uma experiência 

vivida por Morgan, que apresenta ordem precisa da humanidade: o estado 

selvagem, barbárie e civilização. Serviu de embasamento para a formação e 

denominação das primeiras famílias e suas respectivas culturas, para civilização 

atual (ROCHA, 2009). 

A primeira espécie abarca a ideia de família com relação ao grau de 

parentesco, atrelada a consanguinidade, sendo classificada por gerações. 

Decorrente dessa primeira espécie surge a denominada família monogâmica, que 

tem como característica principal, a predominância da figura paterna, cujo principal 

objetivo era procriar filhos e esses, portanto herdariam a riqueza do pai. Os laços 

conjugais em nenhum momento poderiam ser rompidos pela mãe, pois esse papel 

era exclusivo do pai (PEREIRA, 2012). 

Na Idade Média se tem a influência direta da sociedade romana, marcada 

pelo individualismo, aonde o homem era chefe da família, proprietário de suas 

mulheres e filhos. Merecendo destaque na cultura desses povos, a figura do pater, o 

primeiro ascendente masculino (ROCHA, 2009). 

O homem se torna pater família quando o seu pai ou avô morre, ocorrendo 

assim a substituição. A mulher nunca seria pater família, pois estava sempre sob a 

submissão do marido. Caso morresse e não fosse casada, não responderia sozinha 

por seus atos. Era designado um tutor para ficar responsável por ela até que 

cassasse, e o seu futuro marido ficasse responsável por ela (LÔBO, 2017). 

Essas civilizações representam para nós, o surgimento das primeiras 

entidades familiares, a qual era baseada no patriarcalismo. Por décadas, a 

civilização romana se desenvolveu sob esse aspecto. O Direito, em si, herda grande 

parte da cultura romana, em relação ao direito de família e isso não poderia ser 

diferente (ROCHA, 2009). 

Com a Revolução Francesa, o Estado se pauta na ideia de se preocupar mais 

com o núcleo familiar, principalmente com os menos favorecidos. Como exemplo, as 

crianças criadas com descuido pelos pais, havendo possibilidade de substituir o 

responsável. A família, entretanto, baseava-se de acordo com patrimônio, levando 
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em consideração o poder social, não existindo, portanto, relação de afeto (LÔBO, 

2017). 

Diante do exposto foi necessário estabelecer normas para que a entidade 

familiar se desenvolvesse e pudesse evoluir. No Brasil, o primeiro Código Civil foi 

promulgado em 1916 sendo Clóvis Beviláqua o autor do projeto de lei, o qual só 

entrou em vigor em 1º de janeiro de 1917. Antes da elaboração desse código, o 

Brasil possuía caráter patriarcalista e rural. Posteriormente a proteção dada às 

famílias foi reduzida em decorrência da divisão de classes existente no plano político 

e social. 

Uma das características dessa época é que o homem e mulher não exerciam 

as mesmas funções. O primeiro tinha função de chefia enquanto aquela era 

encarregada dos afazeres domésticos, como exemplo, cuidar dos filhos e da casa 

sendo considerada uma pessoa relativamente incapaz. Ou seja, a família ainda 

estava concentrada no autoritarismo do pai, prevalecendo a desigualdade de 

gêneros. 

Cumpre fazer destaque ao casamento, pois somente através dele que se 

podia constituir família e deter proteção estatal, e somente eram considerados 

legítimos os filhos gerados daquele matrimônio. O objetivo de proibir filhos fora do 

casamento era para assegurar a inexistência de outros vínculos afetivos, conforme 

explica Dias (2015, p. 34-35). 

 
A negativa de reconhecer os filhos fora do casamento possuía nítida 
finalidade sancionatória, visando a impedir a procriação fora dos 
―sagrados  laços  do  matrimônio‖.  Igualmente  afirmar  a  lei  que  o 
casamento era indissolúvel servia como verdadeira advertência aos 
cônjuges de que não se separassem. Também negar a existência de 
vínculos afetivos extramatrimoniais não almeja outro propósito senão 
o de inibir o surgimento de novas uniões. O desquite – estranha 
figura que rompia, mas não dissolvia o casamento – tentava manter a 
todos no seio das famílias originalmente constituídas. Desatendida a 
recomendação legal, mesmo assim era proibida a formação de outra 
família. 

 
Devido a essa restrição, a família foi dividida entre duas espécies: legitima e a 

ilegítima. A primeira constituída na forma permitida por lei e com o devido amparo 

legal. Enquanto a segunda, sem nenhuma proteção. O objetivo era preservar o 

casamento e coibir as possibilidades de vínculos extraconjugais. 
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Outra característica marcante do Código Civil de 1916 foi a indissolubilidade 

do casamento, que só terminaria com a morte ou algum problema de anulação, não 

se admitindo o divórcio, sendo proibida a extinção matrimonial. 

Verifica-se, portanto, que o Código Civil de 1916, no que concerne ao Direito 

de Família, trazia aspectos patriarcais marcantes e versava majoritariamente acerca 

do casamento e seus reflexos patrimoniais. Com a evolução da sociedade, o referido 

código não mais correspondia com à realidade vivida no país. 

As muitas mudanças sócio-políticas ocorridas no mundo, com reflexos sobre o 

Brasil, influenciaram as normais civis, especialmente aquelas relativas ao direito de 

família, decorrentes da dissolubilidade do matrimônio, das mudanças nas relações 

de gênero, com a emancipação da mulher, as novas formas de família, tudo 

importando na valorização da pessoa (RODRIGUES E NETO, 2016). 

Essas mudanças influenciaram o texto da Constituição Federal de 1988, que 

ficou conhecida como ―Constituição cidadã‖, a qual inaugurou uma nova ordem 

político-social-jurídica: o Estado Democrático de Direito, que tem em seus 

fundamentos a dignidade da pessoa humana. 

Com promulgação em 5 de outubro de 1988, a Constituição cidadã, como é 

conhecida, foi aprovada no Brasil no final da ditadura militar, abrindo espaço para 

reorganizações das relações democráticas. Em face às mudanças sociais 

provocadas pela revolução industrial, houve necessidade de se adequar ao contexto 

social da época dando um tratamento mais democrático e avançando na história. A 

partir desse contexto, toda a legislação do país passou a ser regida pela 

Constituição Federal (BARROSO, 2009). 

Uma das suas principais características é tratar as questões sociais, como 

problemas a serem resolvidos. A Carta Magna de 1988 serviu de inovação para o 

ordenamento jurídico e assegurou direitos dos quais a sociedade tinha anseio, como 

igualdade entre homem e mulher, a proteção da família em todos os seus aspectos e 

também a proteção ao idoso. 

Desse modo, o Direito de Família avança, passando a reconhecer outras 

formas de família trazendo para a realidade brasileira, uma nova personificação do 

instituto familiar. Com seu advento passam a existir três formas de família: a 

clássica, formada através do casamento, a decorrente da união estável e a família 

monoparental, aquela formada por apenas um dos pais e seus filhos. 
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Ao reconhecer a família advinda da união estável, a Carta Magna deu 

relevância a essa relação que passou a existir com mais frequência, sendo aceita e 

portadora dos mesmos direitos de uma família clássica. 

Contudo, a sociedade sentiu necessidade que essa ideia fosse modificada, 

porque muitos eram os casos em que as pessoas se casavam por mera liberalidade 

e resolviam viver em comunhão de vida sem a formalidade do casamento. Na 

hipótese de falecimento de um dos seus companheiros ou até mesmo da 

necessidade da dissolução desta união, havia grande dificuldade, porque a 

legislação não tratava a respeito. 

Refletindo as inovações dispostas na Constituição Federal de 1988, surge no 

ano de 2002 o Novo Código Civil Brasileiro, que tratou a família em todos os seus 

arranjos e configurações, contemporânea e passa a existir novos arranjos familiares 

pautados na ideia do afeto. 

No decorrer do tempo, a sociedade brasileira se adequou às mudanças 

culturais que surgiram na época, acompanhando a evolução dos outros países do 

mundo, o que abriu margem para o surgimento de novos conceitos de família. A 

ideia de poder familiar, então, necessitou ser revista para atender a necessidade 

jurídica e abarcar todas as novas famílias que já existiam de fato em nossa 

sociedade. 

As mudanças se deram devido à modernização da sociedade, em que passa 

a preponderar o afeto como paradigma da entidade familiar. Implica dizer, que não 

há mais que se falar em laços de consanguinidade para família ser reconhecida pelo 

estado, mas sim aquelas que se vinculam por afinidade. 

O modelo dominante pai, mãe e filhos não quer dizer que seja o ideal, embora 

saibamos que ele foi nossa maior referência. Ideal mesmo foi reconhecer os novos 

modelos que passaram a existir. Do ponto de vista jurídico a definição de família é 

visto de forma muito ampla entre os doutrinadores. 

Madaleno trata tal tema da seguinte maneira (2007, p. 14): 

 

O conceito de família não é fixo e não possui um modelo, sua base 
principal é o afeto, tanto que o Princípio da Afetividade não é apenas 
um fato da vida, psicológico ou sociológico, ele se encontra na 
Constituição Federal. Os laços de afeto e o amor são constituídos 
com a convivência e favorecidos pela unidade afetiva dos pais. 
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Com base no pensamento do autor, reconhece-se, portanto, o afeto como um 

princípio norteador do direito de família e também fator determinante para base 

familiar, tendo em vista que através da convivência é que se estabelece o laço 

afetivo. 

Do mesmo modo, sob a mesma perspectiva, Gonçalves (2016, p. 1) leciona 

que: 
 
 

Todas as pessoas ligadas por vínculo de sangue e que procedem, 
portanto, de um tronco ancestral comum, bem como unidas pela 
afinidade e pela adoção”. E também de uma forma mais específica 
como, ―parentes consanguíneos em linha reta e aos colaterais até o 
quarto grau. 

 
Percebe-se que esse conceito é bem vasto e não se restringe a uma definição 

especifica, mas, sobretudo considera que para sua existência, afeto é o elemento 

primordial no núcleo familiar. Embora as famílias se formem por laços sanguíneos ou 

grau de parentesco, leva-se em consideração o sentimento que cada indivíduo 

atribui a ela, independentemente da consanguinidade e o Estado não pode intervir 

em sua forma de constituição, mas na sua proteção. 

Não é difícil perceber o redimensionamento que a família brasileira assumiu 

nas últimas décadas. Em pleno século XXI, as novas entidades familiares estão mais 

evidentes porque a legislação brasileira se propôs acompanhar à esse grande 

conjunto e fez isso através do Código Civil de 2002, pluralizando o instituto da 

família, ocasionando diversas mudanças e desmistificando os variados tipos de 

família, contribuindo para que cada dia tenhamos a conquista de uma família mais 

plural. 

A Constituição Federal de 1988 procedeu a grandes avanços no Direito de 

Família, que foram preconizados no Código Civil de 2002, pois em virtude de ser 

estabelecida a igualdade entre homens e mulheres no contexto familiar e no 

matrimônio, foram eliminados séculos de preconceitos e intolerâncias, bem como 

deu especial atenção aos filhos, estabelecendo igualdade entre todos eles, sejam 

havidos, dentro ou fora do matrimônio (DIAS, 2015). 

Devido a esse novo paradigma no Direito de Família, podem ser citadas 

diversas modalidades de constituição familiar, tais como: a família matrimonial, a 

monoparental, a anaparental, a socioafetiva, a homoafetiva, dentre outras. Algumas 

dessas modalidades só foram tratadas na jurisprudência, enquanto que outras só na 
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doutrina, mas todas possuindo relevância para o Direito de Família brasileiro. 

Nessa linha de raciocínio, Rocha (2009, p. 1) pondera que: 

 
A jurisprudência tem consagrado o entendimento de que os tipos 
familiares mencionados no art. 226 da Constituição da República 
constituem um rol aberto‖. Isso porque, a família como meio social 
abraçado pelos laços de afeto, organizado por regras de 
culturalmente elaboradas e positivadas pela sociedade, formam 
modelos de comportamento que são constantemente modificados. 

 
Verifica-se, portanto, que a Constituição Federal de 1988 foi vanguardista no 

estabelecimento de normas voltadas à proteção da família em todos os seus 

aspectos, tomando como base os princípios da dignidade da pessoa humana, da 

igualdade e da autonomia da vontade, o que foi refletido no Código Civil de 2002. 

Sob a ótica de Gonçalves (2016, p. 96), as modificações introduzidas no 

âmbito do Direito Civil, mais especificamente nas matérias atinentes ao Direito de 

Família ―visam preservar a coesão familiar e os valores culturais‖. Nota-se, neste 

contexto, uma preocupação específica em ampliar o leque de proteção desse 

instituto jurídico. Nesta senda, importante apresentar alguns dos princípios que 

regem o Direito de Família e se aplicam as entidades familiares. 

 
 

2.2 PRINCÍPIOS DO DIREITO DE FAMÍLIA 

 

 
O ordenamento jurídico positivado é composto por princípios e regras cuja 

distinção não é apenas de grau de importância, e no Direito de Família, assim como 

nos demais ramos das ciências jurídicas, os princípios exercem papel fundamental 

na elaboração, interpretação e aplicação das leis. 

Nesse sentido, Dias (2015) salienta que acima das regras legais, há princípios 

que incorporam as exigências de justiça e de valores éticos que constituem o 

suporte axiológico, conferindo coerência interna e estrutura harmônica a todo o 

sistema jurídico. 

Os princípios constitucionais são considerados normas jurídicas, sendo 

dotados de coercitividade e de imperatividade, submetendo todo o conjunto 

normativo inferior às suas disposições expressas e aos desígnios dos valores 

consagrados em seu bojo. Nessa perspectiva, o princípio da dignidade da pessoa 

humana serve como fundamento para todos os tipos de relações jurídicas. 
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2.2.1 Princípio da dignidade da pessoa humana 

 

 
O Princípio da Dignidade Humana, decorrente do disposto no art. 1°, inciso III, 

da Constituição Federal de 1988, sendo um dos princípios fundamentais, constitui 

base do Direito de Família, caracterizando tratamento igualitário a todos os seres 

humanos. 

A dignidade da pessoa humana assume, progressivamente, o papel mais 

importante no contexto do Estado Democrático de Direito. Registra-se que a 

dignidade humana não é uma criação constitucional, mas sim, algo que preexiste a 

Carta Cidadã de 1988, bem como a outras Normas. 

O Direito de Família se trata do ramo do Direito Privado no qual a dignidade 

da pessoa humana mais se sobreleva, sendo ponto central da discussão atual do 

Direito de Família, onde por vezes é suscitada para resolução de diversas questões 

práticas envolvendo as relações familiares. Logo, afirma-se que o princípio da 

dignidade humana é o eixo norteador do novo Direito de Família (SIMÃO E 

TARTUCE, 2017). 

Desse modo, no Direito de Família, o Princípio da dignidade humana se 

configura como instrumento visando à proteção das entidades familiares, bem como 

proteção à integridade dos membros que formam esse grupo, tendo por fulcro o 

respeito e os direitos de personalidade. 

É um pressuposto essencial para o respeito da dignidade da pessoa humana 

a garantia da isonomia de todos os seres humanos, que não podem ser submetidos 

a tratamento discriminatório e arbitrário, razão pela qual são intoleráveis a 

escravidão, a discriminação racial, perseguições por motivos religiosos, etc. 

Também a garantia de identidade pessoal do indivíduo constitui uma das 

principais expressões do princípio da dignidade humana, concretizando-se, dentre 

outros aspectos, na liberdade de consciência, de pensamento, de culto, na proteção 

da intimidade, da honra, da esfera privada, etc. 

Tudo que esteja associado ao livre desenvolvimento de sua personalidade, 

bem como ao direito de autodeterminação sobre os assuntos que dizem respeito à 

sua esfera particular, assim como à garantia de um espaço privativo no âmbito do 
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qual o indivíduo se encontra resguardado contra ingerências na sua esfera pessoal 

constitui expressão da dignidade da pessoa humana. 

 
 

2.2.2 Princípio da afetividade como base familiar 

 

 
Ainda que não esteja estabelecido de modo expresso no ordenamento civil, o 

princípio da afetividade decorre do princípio da dignidade humana e fundamenta o 

direito de família, o princípio conquistou abrigo na doutrina e na jurisprudência. O 

afeto não é um laço que une apenas aqueles que são unidos pelo parentesco, mas 

equivale à interação entre as pessoas. Não derivam do sangue, entretanto, da 

convivência com ou sem coabitação. A comunidade formada pela entidade familiar é 

moldada conforme o liame afetivo que os vincula, sem deixar de lado a 

individualidade de seus membros. 

A afetividade ―é o princípio que fundamenta o direito de família na estabilidade 

das relações socioafetivas e na comunhão da vida, com primazia sobre as 

considerações de caráter patrimonial ou biológico‖ (LÔBO, 2017, p. 170). Em 

consequência das diversas transformações pelas quais passou a entidade familiar, a 

família passou da ligação motivada por traços econômicos para a ligação motivada 

por traços afetivos. 

O afeto ganhou laços de valor jurídico e, consequentemente, logo foi levado à 

categoria de princípio como resultado de uma construção histórica em que o 

discurso psicanalítico é um dos principais responsáveis, vez que o desejo e amor 

começaram a ser vistos e considerados como o verdadeiro sustento do laço conjugal 

e da família. 

Por este entendimento, o afeto consagra-se como princípio basilar da 

entidade familiar, recebendo o status de valor jurídico por estar presente no núcleo 

familiar, compreendendo a pessoa como fator principal em uma relação. 

 
 

2.2.3 Princípio da liberdade de constituir uma comunhão de vida familiar 

 
 

O princípio da liberdade diz respeito ao livre poder de escolha ou autonomia 

de constituição, realização e extinção de entidade familiar, sem imposição ou 

restrições externas de parentes, da sociedade ou do legislador; à livre aquisição e 
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administração do patrimônio familiar; ao livre planejamento familiar; à livre definição 

dos modelos educacionais, dos valores culturais e religiosos; à livre formação dos 

filhos, desde que respeitadas suas dignidades como pessoas humanas; à liberdade 

de agir, assentada no respeito à integridade física, mental e moral (LÔBO, 2017). 

Nessa visão, entende-se que esse princípio, antes de qualquer outro, garante 

ao cidadão livre arbítrio, autodeterminação de conduta, de decidir com quem quer 

constituir uma entidade familiar, se deseja ou não da continuidade na prole. Dispõe 

art. 1.513 do Código Civil que ―é defeso a qualquer pessoa de direito público ou de 

direito privado interferir na comunhão de vida instituída pela família‖. 

Tal princípio refere-se ao livre poder de formar comunhão de vida, a livre 

decisão do casal no planejamento familiar, a livre escolha do regime matrimonial de 

bens, a livre aquisição e administração do poder familiar, bem como a livre opção 

pelo modelo de formação educacional, cultural e religiosa da prole. 

O princípio deixa claro sua essencialidade, permitindo que as pessoas tenham 

livre escolha e que possam dirimir sobre suas próprias vontades, sem que haja 

interferência alheia. 

 
 

2.2.4 Princípio do pluralismo das entidades familiares 

 

 
O princípio do pluralismo das entidades familiares foi consagrado a partir da 

Constituição Federal de 1988, onde foi ampliado o entendimento do Direito de 

Família, uma vez que anteriormente só eram aceitas as relações formadas por meio 

do casamento. Permitiu-se, com a Carta Cidadã, o reconhecimento das entidades 

familiares não matrimoniais, garantindo a elas amparo jurídico. De uma família 

matrimonializada, hierarquizada e centralizada na figura masculina, ocorreu uma 

radical alteração para uma família plural, solidária e humanista. 

Sob esse prisma, cumpre destacar que o princípio do pluralismo das 

entidades familiares é encarado como o reconhecimento, pelo Estado, da existência 

de várias possibilidades de arranjos familiares. A Constituição Federal em sua 

promulgação assentiu a necessidade de reconhecer a existência de outras entidades 

familiares, além das constituídas pelo casamento (DIAS, 2015). 

Neste ponto, expandiu o conceito de família e atribuiu especial proteção à 

união estável (CF 226 § 3º), bem como à comunidade composta por qualquer dos 
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pais com seus descendentes (CF 226, § 4º), a qual se deu o nome de família 

monoparental. Logo, pode-se aduzir que o atual conceito de família é plural, dessa 

forma, abarca, além das entidades especificadas no artigo 226 da Constituição 

Federal de 1988, todas aquelas que possuam um vínculo afetivo, assim como 

tenham objetivos de vida em comum. 

 
 

2.2.5 Princípio da igualdade 

 
 

De acordo com o que dispõe o art. 5° da Constituição Federal de 1988, que 

―todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se 

aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à 

vida, à liberdade, à igualdade [...]‖. Sob esse enfoque, torna-se imprescindível que a 

lei em si considere todos igualmente, sendo ressalvadas as desigualdades que 

devem ser sopesadas para prevalecer a igualdade material. 

Desse modo, o referido princípio garante à igualdade de todos os indivíduos, 

com tratamento isonômico e proteção integral no âmbito social. Alcançando todos os 

vínculos, seja de adoção, filiação, patrimonial, relação de casamento, sem que haja 

qualquer discriminação. 

Estabelece, portanto, a obrigatoriedade ao intérprete de aplicar a lei e atos 

normativos de forma igualitária, sem estabelecimento de diferenciações em razão de 

sexo, religião, convicções filosóficas ou políticas, raça e classe social. Mas é 

importante salientar que o princípio da igualdade não tem status de aplicabilidade 

absoluta, admitindo limitações desde que não haja violação ou atentado ao seu 

núcleo essencial. 

 

 
2.3 CASAMENTO: CONCEITO, NATUREZA JURÍDICA, PRINCÍPIOS 

 

 
É cediço que hoje o Direito reconhece e protege variadas formas de família 

que não são fundadas no casamento, desde as uniões estáveis até aquelas que se 

classificam como monoparentais. Porém, embora constituam instituições distintas (e 

é preciso que se tenha atenção quanto a essa distinção) se reconhece que, 

tradicionalmente, do casamento se origina a família e que ele serve de parâmetro 
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para a distinção entre os modelos existentes de agrupamentos familiares. O 

casamento é, ainda, a fonte de onde emanam as normas basilares do Direito de 

Família, por ser preexistente a qualquer modelo jurídico que defina a família. 

Destarte, qualquer tentativa de definição de casamento sofrerá, ao longo do 

tempo, alteração significativa, espelhada nas modificações sofridas pela própria 

família e pela sociedade. Pereira (2012, p. 52-53) registra tal fenômeno da seguinte 

forma: 

 
É óbvio que a noção conceitual de casamento não pode ser imutável. 
As idéias que convinham ao povo hebreu do Velho Testamento, que 
satisfaziam o grego, que agradavam aos romanos, que vigiam na 
Idade Média, e mesmo as que predominavam no Século XX – já não 
atendem às exigências da nossa geração, que assiste a uma 
profunda transformação social, do político e do econômico. E sendo  
a família um organismo em lenta, mas constante mutação, o 
casamento que a legitima há de afeiçoar-se às condições ambientes 
e contemporâneas. 

 
Em definição simples e atual ―[...] casamento é a união estável e formal entre 

homem e mulher, com o objetivo de satisfazer-se e amparar-se mutuamente, 

constituindo família‖ (FIÚZA, 2010, p. 965). Quanto à sua natureza jurídica, a 

doutrina apresenta três teorias com relação ao casamento, a contratualista, a 

institucionalista e a eclética. 

A corrente contratualista fundamenta-se, sucintamente, na compreensão de 

que o casamento existe a partir da declaração convergente de vontades livremente 

manifestadas com o fim de obter finalidades jurídicas, numa a definição simplificada 

de contrato. De acordo com esses preceitos, ―[...] o casamento tinha caráter de 

perpetuidade com o dogma da indissolubilidade do vínculo, tendo como finalidade a 

procriação e criação dos filhos. A desvinculação do matrimônio da Igreja abriu 

caminho para a revisão dessa dogmática‖ (VENOSA, 2010, p. 10). 

Para os adeptos da teoria contratualista, o casamento é um negócio jurídico 

que depende da livre manifestação de vontade das partes para sua realização, de 

modo a produzir seus efeitos patrimoniais regulados pelo regime de bens, assim, o 

matrimônio seria um ―contrato‖ a ser apreciado diante do plano da existência, 

validade e eficácia. 

Tal teoria é rebatida por uma corrente que o identifica como uma instituição, 

pois o mesmo é regido por normas de ordem pública, que define de forma 
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pormenorizada seus efeitos jurídicos, impondo deveres e estabelecendo os direitos 

dos cônjuges, não podendo ser mitigados pela livre vontade das partes. Outrossim, 

não poderia se subsumir à condição de um contrato pois o casamento não regula 

apenas efeitos patrimoniais, mas, também, acarreta efeitos pessoais que não são 

objetos de um contrato (JATOBÁ, 2014). 

A natureza institucional do casamento busca o seu fundamento na natureza 

jurídica da família que também é institucional, conforme explicação de Pereira (2012, 

p. 57): 

 
Dentro da sociedade, a família é um organismo de ordem natural 
com a finalidade de assegurar a perpetuidade da espécie humana, e 
bem assim o modo de existência conveniente às suas aspirações e a 
seus caracteres específicos. Em face disto, o casamento é o  
conjunto de normas imperativas cujo objetivo consiste em dar à 
família uma organização social moral correspondente às aspirações 
atuais e à natureza permanente do homem. 

 
Diante do impasse entre essas duas teorias, surge uma terceira corrente que 

o concebe como um ato complexo de natureza mista, híbrida ou eclética, pois 

reconhece no mesmo a coexistência de características contratuais com as 

institucionais. Para esta terceira corrente, a autonomia da vontade das partes se 

resume apenas à liberdade de escolher o parceiro, o regime de bens e a 

permanência ou não da relação familiar. Por seu turno, efeitos pessoais como 

alteração do estado civil, surgimento dos vínculos de parentesco, alteração do nome, 

deveres de fidelidade e coabitação, entre outros, retiram do casamento sua essência 

contratualista, já que efeitos pessoais não podem ser regulados por contrato 

(JATOBÁ, 2014). 

Destarte, o que justifica a natureza híbrida do casamento é a consideração de 

dois momentos: na sua formação ele é contrato, pois este se origina no acordo de 

vontades (artigos 1.514 e 1.535 do CC/02); e na sua duração é instituição em razão 

da atuação do Estado e do caráter inalterável de seus efeitos. Assim, esta terceira 

corrente sustenta que o casamento é um contrato na sua formação, mas no seu 

curso é uma instituição, de modo que toma uma feição mista, híbrida e eclética que 

mescla, de forma mais ponderada, as duas correntes anteriores. 

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, o afeto passou a ser 

entendido como o elemento que rege as uniões entre as pessoas que desejam 

formar uma família. Desse modo, outras modalidades de família passaram a ser 
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abarcadas pelo ordenamento jurídico pátrio, a exemplo da família constituída pela 

união estável. 

 
 

2.4 UNIÃO ESTÁVEL: CONCEITOS INFORMATIVOS DO INSTITUTO 

 

 
A união estável tem seu conceito extraído do atual Código Civil que, em seu 

artigo 1.723, estabeleceu que ―é reconhecida como entidade familiar a união estável 

entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e 

duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família‖. 

Assim, não há qualquer requisito de ordem temporal para a configuração do 

instituto,  bastando  que  o  casal  tenha  ―convivência  pública,  contínua  e  duradoura‖, 

nos termos da lei, bem como que tal relacionamento vise à constituição de uma 

família, característica esta comum ao casamento. 

Apesar de necessário o animus familiae para configuração da união estável, 

não se exige que os companheiros tenham filhos, tampouco que vivam sob o mesmo 

teto, o que reflete uma adaptação do conceito de família às transformações que a 

sociedade vem sofrendo. Hoje não é mais incomum, tampouco sinônimo de fracasso 

conjugal, o fato de casais não terem filhos (muitos deixam de tê-los por assim 

escolherem) ou de cada um ter sua própria morada (DIAS, 2015). 

Antes do reconhecimento da união estável como entidade familiar, o termo 

concubinato era utilizado para identificar de modo indistinto as uniões contraídas por 

outros meios que não o casamento, às quais negava-se o reconhecimento de 

direitos na seara do direito de família, incluindo-se nesse rol o modelo que 

atualmente conhecemos como união estável. 

Com o advento da Constituição de 1988, a união estável foi alçada ao status 

jurídico de entidade familiar em seu artigo 226, §3º, que preceitua que ―Para efeito 

da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher 

como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento‖, 

retirando-a, assim, da clandestinidade e distanciando o instituto do conceito de 

concubinato. 

Em 5 de maio de 2011 o Supremo Tribunal Federal reconheceu a família 

homoafetiva, conferindo aos casais homossexuais o direito à união estável. Tal 

decisão foi proferida no julgamento da ADI 4277-DF e ADPF 132-RJ. Anteriormente, 
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a união estável era um direito apenas do homem e da mulher, em razão do que 

dispunha o artigo 1.723 do Código Civil. O STF afastou a expressão "homem e 

mulher" da lei e permitiu a interpretação extensiva aos casais de mesmo sexo (DIAS, 

2015). 

Nessa perspectiva, a família constituída por meio da união estável, seja entre 

casais de sexo oposto ou entre casais do mesmo sexo, tem tanto valor quanto a 

família fundada no casamento, sendo merecedora, portanto, (tanto a entidade 

familiar em si quanto, e principalmente, os indivíduos que a integram) dos mesmos 

direitos e garantias assegurados a este instituto, particularmente após o advento do 

art. 226, §3º da Constituição Federal em vigor. 

Desse modo, uma vez traçadas as considerações acerca da família, 

casamento e união estável, passa-se a analisar o regime de bens no ordenamento 

jurídico brasileiro, sua conceituação, principais princípios norteadores, suas espécies 

e a obrigatoriedade do regime da separação total de bens, conforme será feito no 

próximo capítulo. 
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3 REGIME DE BENS NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO 

 
 

A família, nos termos do artigo 226 da Constituição Federal, é considerada 

pelo Estado como a base da sociedade. No momento em que duas pessoas 

resolvem constituir uma nova unidade familiar, há a imposição de uma série de 

requisitos à celebração do casamento. 

O casamento estabelece plena comunhão de vida, nos termos do artigo 1.511 

do Código Civil e impõe deveres e obrigações recíprocos, (art. 1.565, CC): pelo 

casamento, homem e mulher assumem mutuamente a condição de consortes, 

companheiros e responsáveis pelos encargos da família. Ou seja, o casamento não 

é só uma comunhão de afetos. Também gera a solidariedade dos cônjuges entre si 

e frente à entidade familiar. 

Além da mútua assistência, responde o par pela criação dos filhos e a 

mantença do lar comum. São ambos responsáveis pela subsistência da família, 

devendo cobrir os custos e suprir os gastos com suas rendas e bens, na medida da 

disponibilidade de cada um. Não são muito diferentes os direitos e deveres na união 

estável que também se submete a imposições legais, ainda que o par tenha optado 

por não casar e nem formalizar a união. 

Nesse sentido, a comunhão de vida que o casamento ou uma união estável 

estabelece estende-se, em medidas variadas, aos bens de propriedade dos 

cônjuges. Em virtude disso, necessário se faz analisar o regime de bens no 

casamento, de modo a discutir posteriormente a obrigatoriedade do regime de 

separação obrigatória de bens que é imposta aos idosos maiores de 70 anos pelo 

Código Civil. 

 
 

3.1 CONCEITUAÇÃO E PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS 

 

 
O casamento envolve uma relação entre os cônjuges que não se restringe 

apenas a uma questão de sentimento, sexualidade e intuito de se formar família. 

Implica em reflexos patrimoniais de modo que devem fazer frente às suas 

necessidades, suas obrigações perante terceiros, a quem caberá à administração 

dos bens e como serão divididos após a dissolução do vínculo conjugal. Tal relação 

patrimonial é o que se chama de regime de bens. 
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De acordo com Gonçalves (2016, p. 381): 

 

Regime de bens é o conjunto de regras que disciplina as relações 
econômicas dos cônjuges, quer entre si, quer no tocante a terceiros, 
durante o casamento. Regula especialmente o domínio e a 
administração de ambos ou de cada um sobre os bens anteriores e 
os adquiridos na constância da união conjugal. 

 
Complementando esse entendimento, Venosa (2010, p. 327) leciona que: 

 

[...] Nessas relações, devem ser estabelecidas as formas de 
contribuição do marido e da mulher para o lar, a titularidade e a 
administração dos bens comuns e particulares e em que medida 
esses bens respondem por obrigações e perante terceiros. Portanto, 
―regime  de  bens  é  o  estatuto  que  regula  as  relações  patrimoniais 
entre os cônjuges‖. (grifo do autor) 

 
O regime de bens trata-se, portanto, de um conjunto de regras que os noivos 

devem escolher antes da celebração do casamento, para definir juridicamente como 

os bens do casal serão administrados durante o casamento. É o estatuto que rege 

os interesses patrimoniais na constância do casamento, cujos efeitos se fazem notar 

especialmente em face de uma eventual ruptura na vida conjugal. O regime dispõe a 

respeito dos bens existentes à época do consórcio, os adquiridos durante a vida em 

comum, bem como define o critério de administração dos bens em geral. 

Conforme pontua Nader (2016), na análise do conteúdo patrimonial do 

casamento e da união estável, são relevantes não apenas a definição da titularidade 

dos bens e o custeio das despesas familiares, mas ainda os critérios de 

administração, uso, gozo e disponibilidade do acervo comum ou particular de cada 

consorte. Nesse sentido, o regime de bens é uma das consequências jurídicas do 

casamento. Ou seja, não existe casamento sem regime de bens, sendo 

indispensável alguma espécie de regramento de ordem patrimonial. 

O atual regime de bens no ordenamento jurídico brasileiro foi construído a 

partir da própria evolução dos costumes da sociedade. A evolução a que se 

submeteu o regime matrimonial de bens, no decorrer da história, revela a posição do 

homem e da mulher no plano social, a sua maior ou menor simetria. No atual estágio 

de desenvolvimento da nossa sociedade, em que a isonomia é garantida pela 

Constituição Federal, um cônjuge somente está impedido de praticar atos negociais 

quando ao outro também for vedado (NADER, 2016). 
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Quando da edição do Código Civil de 1916, família era exclusivamente a 

constituída pelo casamento, que era indissolúvel, ensejando a união plena de vida e 

do patrimônio. O regime legal era o da comunhão universal de bens, fazendo surgir 

o que se chama de mancomunhão – propriedade a duas mãos –, que gera o 

condomínio de todos os bens, de forma igualitária, não importando a origem do 

patrimônio e a época de sua aquisição. Existia também o regime dotal: os bens da 

mulher eram entregues à administração do marido e os rendimentos eram 

destinados a atender aos encargos do lar. Por ter-se mostrado inútil, não se tem 

notícia de ter sido utilizado, daí sua revogação (DIAS, 2015). 

Em nosso país, inicialmente, o casamento realizava-se por carta de ametade, 

ou seja, por comunhão universal. Este regime foi instituído por vias consuetudinárias 

e, posteriormente, consagrado pelas Ordenações Afonsinas, Manuelinas e Filipinas. 

Os nubentes, a essa época, já possuíam liberdade na elaboração de seu estatuto 

patrimonial e, apenas na falta deste, prevalecia o regime da comunhão universal, 

estabelecendo-se a copropriedade entre todos os bens, móveis e imóveis, haveres e 

obrigações, cada qual com a metade ideal, intransmissível durante o casamento 

(NADER, 2016). 

Na época de vigência do Código Civil de 1916, ao casar-se, a mulher volvia à 

condição de relativamente incapaz e ao marido era confiada a chefia da sociedade 

conjugal. Os bens comuns do casal ficavam sob a administração do marido, bem 

como os particulares da mulher, em razão do regime matrimonial adotado ou do 

pacto antenupcial, consoante a disposição do então art. 233, inciso II (COELHO, 

2012). 

Com o Código Civil de 1916 o princípio da liberdade na criação do próprio 

estatuto foi conservado, mas o legislador disciplinou quatro modalidades de regimes: 

comunhão universal, comunhão parcial, separação, dotal. Na falta de pacto 

antenupcial prevalecia o regime da comunhão universal de bens. O atual Código não 

dispõe sobre o regime dotal, que se originou em Roma e caiu em desuso entre nós. 

Mais adiante, e com nítido caráter protetivo à esposa, surgiu o Estatuto da 

Mulher Casada (Lei nº 4.121/62), que instituiu a incomunicabilidade dos bens por ela 

adquiridos com o fruto de seu trabalho, o que se denominou de bens reservados. 

Mas com a consagração pela Constituição Federal da igualdade entre o homem e a 

mulher, houve a extinção do instituto, por afronta ao princípio da isonomia. 
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Com a Lei do Divórcio (Lei nº 6.515/77), o regime legal de bens passou a ser 

o da comunhão parcial, que afasta a comunicação do acervo adquirido antes do 

casamento. Heranças, legados e doações percebidos por um dos cônjuges, a 

qualquer tempo igualmente não se comunicam. O estado de condomínio se 

estabelece somente com relação aos aquestos, isto é, os bens adquiridos no 

período da vida em comum, com poucas exceções (DIAS, 2015). 

Atualmente, nos termos do art. 226, § 5º, da Carta Magna de 1988, os direitos 

e os deveres são exercidos em plano de igualdade entre o homem e a mulher, 

enquanto o Código Civil, além de garantir idênticos direitos e deveres aos consortes, 

atribui a ambos o dever de sustento da família e a educação dos filhos na proporção 

de seus bens e rendimentos do trabalho, independentemente do regime patrimonial, 

conforme preconiza o art. 1.568 do referido Código. 

Nessa perspectiva, o regime de bens é o que regula como se dará a 

comunicação dos bens do casal. No nosso ordenamento jurídico os nubentes têm a 

liberdade de definir o que for melhor quanto aos seus bens, tendo a possibilidade de 

escolher quais serão comunicáveis e quais permanecerão como particular, 

dependendo do regime escolhido no momento que contraírem casamento. 

Desta feita, o legislador do Código Civil de 2002 optou por disciplinar quatro 

modelos de regimes matrimoniais de bens: comunhão parcial (arts. 1.658 a 1.666), 

comunhão universal (arts. 1.667 a 1.671), participação final nos aquestos (arts. 

1.672 a 1.686) e separação (arts. 1.687 e 1.688), cada um com suas características, 

conforme será visto mais adiante. Na falta de pacto antenupcial, prevalece o regime 

da comunhão parcial, escolhido como oficial. 

No  silêncio  das  partes,  ou  se  a  convenção  for  nula  ou  ineficaz,  ―vigorará, 

quanto aos bens entre os cônjuges, o regime da comunhão parcial‖, por conforme 

estabelece o art. 1.640 do Código Civil. Por essa razão, tal regime é chamado 

também de regime legal ou supletivo. 

Conforme destaca Gonçalves (2016), ao fazer uso dessa liberdade de 

estruturação do regime de bens, não podem os nubentes, no entanto, estipular 

cláusulas que atentem contra os princípios da ordem pública ou contrariem a 

natureza e os fins do casamento. Dispõe o art. 1.639 do Código Civil que ―é lícito aos 

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

lhes aprouver ‖. Todavia, aduz o art. 1.655 que ―é nula a convenção ou cláusula dela 

que contravenha disposição absoluta de lei‖. A convenção deve ser celebrada 
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em pacto antenupcial, que também será nulo “se não for feito por escritura pública‖ 

(art. 1.653). 

Dispõe o § 1º do art. 1.639 do Código Civil que ―o regime de bens entre os 

cônjuges começa a vigorar desde a data do casamento‖. Seja qual for o regime 

adotado pelos contraentes, não poderá ter início em data anterior à da celebração  

do matrimônio. 

Confirmando a posição assumida pelo Código de 1916 (art. 230), o Código 

Civil de 2002 afastou definitivamente o critério originário do direito canônico e 

aplicado no Brasil no direito pré-codificado, pelo qual a vigência do regime de bens 

dependia da consumação do matrimônio, que se dava no instante em que os 

cônjuges mantivessem relações sexuais. 

Alguns princípios básicos regem as relações econômicas entre os cônjuges, e 

entre estes e terceiros. Gonçalves (2016) destaca três principais princípios, quais 

sejam: imutabilidade ou irrevogabilidade; variedade de regimes; e liberdade de 

estipulação. 

Uma vez definido o regime de bens do casamento, ele deve, em princípio, 

vigorar até o fim da sociedade conjugal. É o princípio da imutabilidade do regime. O 

regime de bens é, em princípio, irrevogável, só podendo ser alterado nas condições 

mencionadas. Antes da celebração, podem os nubentes modificar o pacto 

antenupcial, para alterar o regime de bens. Celebrado, porém, o casamento, ele 

torna-se imutável (GONÇALVES, 2016). 

Nos termos do que estabelece o parágrafo 2º do artigo 1.639 do Código Civil 

de 2002, ―É admissível alteração do regime de bens, mediante autorização judicial 

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

invocadas e ressalvados os direitos de terceiros‖. Nesse sentido, o regime de bens 

é, em regra, imutável, só podendo ser alterado nessas condições dispostas no  

citado dispositivo. 

O atual Código Civil abrandou o princípio da imutabilidade, ao permitir a 

alteração no regime de bens mediante autorização judicial. Para que o requerimento 

seja atendido, exige a Lei Civil que o casal justifique o seu interesse, convencendo- 

se ainda o juiz de que não haverá prejuízo para terceiros. 

Conforme destaca Nader (2016), o legislador de 2002 conseguiu harmonizar 

os argumentos que pesavam a favor e contra a possibilidade de alteração do regime 

na constância do casamento. Podendo ouvir cada cônjuge ou companheiro 
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separadamente, o juiz poderá certificar-se da espontaneidade das declarações, ou 

seja, da ausência de constrangimento entre os interessados. Deve-se observar 

ainda que a regra se refere apenas à alteração após o ato do casamento. Antes da 

celebração, já sob a vigência do Código de 2002, o casal podia livremente modificar 

a previsão de seu regime de bens. 

Na vigência do Código Civil de 1916, o princípio da imutabilidade absoluta do 

regime era justificado, doutrinariamente, pelo receio de que um cônjuge, na 

constância do casamento, pudesse pressionar o consorte, visando à alteração do 

modelo patrimonial adotado e assim comprometer a estabilidade conjugal. Além 

deste motivo, havia a preocupação com eventual prejuízo de terceiros. 

Atualmente, embora esteja o princípio relativizado na lei em vigor, a 

imutabilidade deve ser a regra em atenção a interesses não só dos cônjuges, como 

de terceiros credores. Sob a perspectiva dos cônjuges, a possibilidade de mudança 

do regime pode dar lugar a pressões indevidas contra o consorte com menos 

capacidade de gerar dinheiro. Já sob a perspectiva dos credores, a mudança de 

regimes pode importar redução da garantia patrimonial de que desfrutam (COELHO, 

2012). 

O Código Civil de 2002 foi inovador, portanto, substituindo o princípio da 

imutabilidade absoluta do regime de bens pelo da mutabilidade motivada ou 

justificada. A inalterabilidade continua sendo a regra e a mutabilidade a exceção, 

pois esta somente pode ser obtida em casos especiais, mediante sentença judicial, 

depois de demonstrados e comprovados, em procedimento de jurisdição voluntária, 

a procedência da pretensão bilateralmente manifestada e o respeito a direitos de 

terceiros. 

É importante destacar, ainda, que a modificação do regime de bens não é 

admitida na hipótese de casamento submetido a regime obrigatório de separação de 

bens, imposto pelo art. 1.641 do Código Civil: às pessoas que o contraírem com 

inobservância das causas suspensivas da celebração do casamento; a  pessoa 

maior de 70 anos; e a todos os que dependerem, para casar, de suprimento judicial 

(GONÇALVES, 2016). 

Em virtude disso, a imposição do regime da separação legal, nesses casos, 

tem sua constitucionalidade questionada, por ofender a dignidade humana e porque 

impõe uma tutela excessiva do Estado sobre pessoa considerada maior e capaz 
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plenamente para todos os atos da vida civil, conforme será discutido no próximo 

capítulo. 

Outro princípio que rege as relações patrimoniais do casamento é o da 

variedade de regimes. A lei coloca à disposição dos nubentes quatro modelos de 

regimes de bens. Como o regime dotal previsto no diploma de 1916 não vingou, no 

Código Civil de 2002 quem assumiu a vaga foi o regime de participação final nos 

aquestos (arts. 1.672 a 1.686), sendo mantidos os de comunhão parcial, comunhão 

universal e separação convencional ou legal. 

O regime dotal, como mencionado, foi eliminado no Código Civil de 2002,  

uma vez que não recebeu a aceitação da sociedade brasileira, não ingressando em 

nossos hábitos e costumes. Acerca desse revogado regime, Gonçalves (2016, p. 

388) leciona que: 

 

O regime dotal estabelecia uma desigualdade no tratamento 
conferido ao homem e à mulher, pois tinha como base o dote, que, 
―no sentido técnico e jurídico, era a porção de bens que a mulher, ou 
alguém por ela, transferia ao marido, para que este, de suas rendas, 
tirasse os recursos necessários à sustentação dos encargos 
matrimoniais, sob condição de restituí-los depois de terminada a 
sociedade conjugal‖. (grifos do autor) 

 
Desse modo, atualmente, podem os nubentes adotar um dos quatro regimes 

elencados no Código Civil de 2002 ou combiná-los entre si, criando um regime 

misto, desde que as estipulações não sejam incompatíveis com os princípios e 

normas de ordem pública que caracterizam o direito de família, nos termos do art. 

1.655 do referido Código. 

Quanto ao princípio da liberdade de estipulação, dispõe o art. 1.639 do 

Código Civil que ―é lícito aos nubentes, antes de celebrado o casamento, estipular, 

quanto aos seus bens, o que lhes aprouver‖. Tal dispositivo enuncia o princípio-base 

da liberdade de escolherem os nubentes o que lhes aprouver quanto aos seus bens, 

fundado na ideia de que são eles os melhores juízes da opção que lhes convém, no 

tocante às relações econômicas a vigorar durante o matrimônio (GONÇALVES, 

2016). 

O Código Civil apresenta um rol de opções quanto ao regime de bens a ser 

adotado no casamento. Munidos desta liberdade oferecida, constante no parágrafo 

único do art. 1.640, os nubentes podem dispor como lhes aprouver sobre os seus 

bens. 
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Assim, por exemplo, embora tenham optado pela comunhão universal, 

poderão excluir alguns bens do regime. A liberdade na composição do pacto 

antenupcial visa a favorecer os interesses concretos dos nubentes e a facilitar a 

celebração do casamento, que poderia ter, na inflexibilidade do legislador, um 

grande entrave, em se tratando de pessoas de grandes recursos financeiros 

(NADER, 2016). 

A escolha é feita no pacto antenupcial. Se este não foi feito, ou for nulo ou 

ineficaz,  ―vigorará,  quanto  aos  bens  entre  os  cônjuges,  o  regime  da  comunhão 

parcial‖, conforme estatui o art. 1.640. O pacto antenupcial é, portanto, facultativo. 

Somente se tornará necessário se os nubentes quiserem adotar regime matrimonial 

diverso do legal. Os que preferirem o regime legal não precisarão estipulá-lo, pois 

sua falta revela que aceitaram o regime da comunhão parcial. Presume-se que o 

escolheram, pois caso contrário teriam feito pacto antenupcial (GONÇALVES, 2016). 

A liberdade de escolha do regime de bens existe, também, na união estável e 

na homoafetiva. Embora o art. 1.639, que prevê o poder de opção, se refira apenas 

ao casamento, as normas sobre o regime se aplicam no que for compatível à união 

estável e à união homoafetiva. O art. 1.725, por exemplo, prevê o regime de 

comunhão parcial de bens, para esta união, ―salvo contrato escrito entre os 

companheiros‖ (NADER, 2016). 

O princípio da liberdade de escolha do regime, entretanto, admite uma 

exceção: a lei fixa, imperativamente, o regime de bens a pessoas que se encontrem 

nas situações previstas no art. 1.641 (pessoas que o contraírem com inobservância 

das causas suspensivas da celebração do casamento; pessoa maior de 70 (setenta) 

anos; todos os que dependerem, para casar, de suprimento judicial), tornando-o 

obrigatório. 

Importante destacar, ainda, que a livre estipulação deferida aos cônjuges 

também  não  é  absoluta,  pois  o  art.  1.655  do  referido  diploma  declara  ―nula  a 

convenção ou cláusula dela que contravenha disposição absoluta de lei‖. Não têm 

validade, desse modo, as cláusulas que dispensem os cônjuges dos deveres 

conjugais ou que privem um deles do poder familiar, por exemplo. 

Em que pese tenha adotado o princípio da variedade de regimes no Código 

de 2002, pode-se perceber que o legislador demonstrou sua preferência pelo regime 

da comunhão parcial, estabelecendo ser este o que vigorará, se os noivos não 

escolherem o regime de bens ou se sua vontade foi manifestada de modo 
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defeituoso. Nesse sentido, passa-se a analisar as características de cada um dos 

quatro regimes de bens adotados pelo Código Civil de 2002. 

 
 

3.2 DAS ESPÉCIES DE REGIMES DE BENS ABRAÇADOS PELO CÓDIGO CIVIL 

DE 2002 

 
 

Conforme anteriormente citado, o Código Civil de 2002 adotou quatro 

espécies de regime matrimoniais de bens, quais sejam: comunhão parcial (arts. 

1.658 a 1.666), comunhão universal (arts. 1.667 a 1.671), participação final nos 

aquestos (arts. 1.672 a 1.686) e separação (arts. 1.687 e 1.688). 

O primeiro e o último são regimes legais: o de comunhão parcial apresenta 

caráter dispositivo, pois aplicável no silêncio dos nubentes, quando nulo ou anulado 

o pacto antenupcial e não obrigatório o regime da separação; este último é o regime 

obrigatório em determinados casos (art. 1.641), como nos matrimônios que se 

realizam apesar da existência de causas suspensivas (art. 1.523). Também é o 

regime supletivo nas uniões estáveis e, por analogia, nas homoafetivas, à vista do 

disposto no art. 1.725 do Código. Em relação ao Código Civil de 1916, o atual 

substituiu o regime dotal, então em desuso, pelo de participação final nos aquestos 

(NADER, 2016). 

Acerca da comunhão parcial de bens, este é o regime que prevalece se os 

consortes não fizerem pacto antenupcial, ou, se o fizerem, for nulo ou ineficaz, 

conforme dispõe o caput do art. 1.640 do CC. Por essa razão, é chamado também 

de regime legal ou supletivo, e caracteriza-se por estabelecer a separação quanto  

ao passado (bens que cada cônjuge possuía antes do casamento) e comunhão 

quanto ao futuro (bens adquiridos na constância do casamento), gerando três 

massas de bens: os do marido, os da mulher e os comuns (GONÇALVES, 2016). 

Na comunhão parcial, a comunicação acontece basicamente com os bens 

adquiridos após o casamento (CC, art. 1.658). Mesmo que tenha sido registrado no 

nome de um só dos cônjuges, aos dois pertence o bem se o título de aquisição é de 

data posterior à do matrimônio (art. 1.660, I). Também é dos dois nubentes o bem 

adquirido por fato eventual, como o prêmio de loteria, mesmo que a aposta tenha 

sido feita por um deles somente antes de se casar (art. 1.660, II) 
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Nesse regime, os bens anteriores ao casamento continuam a pertencer ao 

cônjuge que os trazia em seu patrimônio quando se casou (CC, art. 1.659, I). A 

diferença fundamental em relação à comunhão universal está na exclusão dos bens 

que cada cônjuge já titularizava antes do casamento. Se a mulher havia adquirido, 

quando solteira ainda, um apartamento, esse imóvel permanece em seu patrimônio 

particular e não se comunica. Terminando a sociedade conjugal, o apartamento não 

será partilhado (COELHO, 2012). 

Para que não integre a comunhão, é suficiente que o título aquisitivo tenha 

causa anterior ao matrimônio, nos termos do art. 1.661 do CC. Não interessa, por 

conseguinte, que o domínio se tenha transferido ao cônjuge na constância do 

casamento, se o contrato de compra e venda tenha sido celebrado anteriormente. 

Acerca do referido regime de comunhão parcial de bens, Nader (2016, p. 635) 

destaca que: 

 
Na comunhão parcial, também denominada comunhão limitada, 
separação parcial e comunhão de aquestos, a data do casamento 
constitui o grande divisor patrimonial. Os bens pertencentes a cada 
nubente, antes daquela data, não se comunicam. Os adquiridos a 
partir da celebração do casamento, com algumas exceções, formam 
o domínio comum. Na vigência do consórcio apresentam-se, 
portanto, três patrimônios distintos: o do homem, o da mulher e o 
comum ao casal. Cada qual é constituído, em seu formato teórico, de 
bens móveis, imóveis, créditos e obrigações. (grifos do autor) 

 
Nesse sentido, tanto na falta de manifestação dos noivos, como na hipótese 

de ser nulo ou ineficaz o pacto, é o regime da comunhão parcial de bens que vigora, 

conforme o art. 1.640 do Código Civil. Nessa perspectiva, na comunhão parcial há 

três patrimônios distintos: os particulares de cada consorte existentes antes do 

casamento e os adquiridos após a formação da entidade familiar. 

Mesmo optando o par pela comunhão parcial, é possível firmarem pacto 

antenupcial para deliberar, entre outras coisas, sobre a administração dos bens 

particulares, nos termos do art. 1.665 do CC. Ainda que a comunhão parcial busque 

preservar o patrimônio que cada um dos cônjuges possuía antes de casar, é lícita a 

compra e a venda entre os consones com relação aos bens excluídos da comunhão. 

Igualmente, inexiste qualquer vedação específica para doações de um a favor do 

outro (DIAS, 2015). 
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De acordo com os princípios que norteiam a comunhão parcial, as dívidas 

contraídas por um dos cônjuges em função de seus bens particulares não são 

debitadas como obrigação do casal, mas restritamente do beneficiado. Os bens 

comuns não respondem, portanto, por obrigações assumidas por um cônjuge na 

administração de seus bens individuais (NADER, 2016). 

Dissolvida a sociedade conjugal, conserva cada cônjuge o que lhe pertence a 

título de acervo particular, dividindo-se os bens comuns na conformidade dos 

princípios que norteiam a partilha no regime da comunhão universal de bens. 

No que tange ao regime da comunhão universal de bens, este regime importa 

casamento, salvo algumas exceções (CC, art. 1.667). Até o ano de 1977, 

correspondeu ao regime legal no direito brasileiro, isto é, àquele que devia ser 

observado no caso de os consortes não optarem expressamente por nenhum outro 

(COELHO, 2012). A Lei do Divórcio (Lei n. 6.515/1977) substituiu o aludido regime 

legal pelo da comunhão parcial, sistema este mantido no Código Civil de 2002. 

No regime da comunhão universal, todos os bens atuais e futuros dos 

cônjuges se comunicam, ainda que adquiridos em nome de um só deles, bem como 

as dívidas posteriores ao casamento, salvo os expressamente excluídos pela lei ou 

pela vontade dos nubentes, expressa em convenção antenupcial (CC, art. 1.667). 

Por tratar-se de regime convencional, deve ser estipulado em pacto antenupcial 

(GONÇALVES, 2016). 

Na comunhão universal, todos os bens, anteriores ou posteriores ao 

casamento, passam ao patrimônio comum. Excetuam-se da comunicação 

unicamente alguns bens expressamente relacionados pela lei, quais sejam: os 

proventos do trabalho pessoal (CC, arts. 1.668, V, e 1.659, VI); proventos da 

aposentadoria (CC, arts. 1.668, V, e 1.659, VII); os bens de uso pessoal, livros e 

instrumentos de profissão (CC, arts. 1.668, V, e 1.659, V); bens gravados com a 

cláusula de inalienabilidade ou de incomunicabilidade (CC, arts. 1.668, I e IV, e 

1.911); bens gravados com fideicomisso e o direito do herdeiro fideicomissário (CC, 

art. 1.668, II); dívidas anteriores ao casamento (CC, art. 1.668, III); direitos autorais 

(CF, art. 5º, XXVII; Lei n. 9.610/98, art. 39). 

Acerca dessas exceções de bens que estão excluídos da universalidade da 

comunhão de bens, Coelho (2012, p. 175) discorre que: 
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[...] sempre preserva a lei uma margem mínima de 
incomunicabilidade de bens, em atenção à proteção dos cônjuges, 
que normalmente estão embriagados pelo espírito de 
desprendimento deles exigido às vésperas do matrimônio e não têm, 
por isso, plena isenção para tratar dos assuntos patrimoniais com 
racionalidade. 

 
Nessa perspectiva, no regime de comunhão universal, como regra geral, os 

bens móveis e imóveis, existentes antes do casamento ou da união, bem como os 

adquiridos posteriormente, constituem acervo comum ao casal. No intervalo da 

dissolução e da partilha, os bens ficam sob a responsabilidade e a administração de 

um dos ex-consortes. 

A sociedade conjugal termina, segundo estatui o art. 1.571, caput e § 1º, do 

Código Civil, pela morte de um dos cônjuges, pela nulidade ou anulação do 

casamento, pela separação judicial (que foi suprimida pela EC nº 66/2010), pelo 

divórcio e pela morte presumida do ausente, quando presentes os requisitos para a 

abertura da sucessão definitiva. Não havendo mais comunhão, a responsabilidade 

pelas dívidas se torna pessoal, por ela só respondendo o cônjuge que a contraiu 

(GONÇALVES, 2016). 

Além  disso,  conforme  dispõe  o  art.  1.671  do  Código  Civil  que,  ―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‖. 

Ainda, é importante destacar, conforme pondera Gonçalves (2016), que em 

que pese o art. 1.571 do Código Civil de 2002 não inclua a separação de fato no rol 

das causas de dissolução da sociedade conjugal, o disposto nos arts. 1.723, § 1º, e 

1.725 autoriza a jurisprudência a preservar a interpretação de que a separação de 

fato prolongada extingue o regime de bens e a comunhão respectiva. 

Esses dispositivos prescrevem que a pessoa casada, mas separada de fato, 

pode constituir união estável, cujo regime de bens será o da comunhão parcial. Não 

poderá a mesma pessoa, nessa hipótese, evidentemente, conviver sob regime de 

comunhão com o cônjuge e em regime de comunhão parcial com o companheiro 

(NADER, 2016). 

O terceiro regime de bens previsto no Código Civil de 2002 é o da 

participação final nos aquestos. Dispõe o art. 1.672 do Código Civil: 

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

 
Nesse sentido, o regime da participação final nos aquestos trata-se de um 

regime híbrido, pois durante o casamento aplicam-se as regras da separação total e, 

após a sua dissolução, as da comunhão parcial. É um regime que nasce de 

convenção dos nubentes, dependendo, portanto, de pacto antenupcial. Cada 

cônjuge possui patrimônio próprio, com direito, à época da dissolução da sociedade 

conjugal, à metade dos bens adquiridos pelo casal, a título oneroso, na constância 

do casamento (GONÇALVES, 2016). 

Sobre o citado regime, Dias leciona de forma elucidativa (2015, p. 322): 

 

Trata-se de regime em que existem bens particulares: os que cada 
cônjuge já possuía ao casar, os adquiridos por sub-rogação e os 
recebidos por herança ou liberalidade (CC 1.674 I e II). Também há 
bens comuns: os adquiridos pelo casal na constância do casamento. 
Chama-se de patrimônio próprio os bens particulares de cada um, 
somados aos adquiridos em seu nome na constância do casamento 
(CC 1.673). Fora disso há os aquestos: os bens próprios de cada um 
dos cônjuges amealhados durante o casamento e mais os bens que 
foram adquiridos por eles em conjunto no mesmo período. Esse é o 
acervo – com esses nuances – a ser partilhado e compensado 
quando da dissolução do casamento. Cada cônjuge faz jus à metade 
dos bens comuns (acervo amealhado em conjunto pelo casal) e mais 
à metade do valor do patrimônio próprio (adquirido pelo outro durante 
o casamento). Apurado o montante do patrimônio próprio de cada 
cônjuge, os valores são compensados e divididos entre o par. 

 
Trata-se, portanto, de um regime misto, híbrido, com exaustivo regramento 

(CC 1.672 a 1.686). 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, para viabilizar a divisão do patrimônio na eventualidade de sua 

dissolução. Em determinados casos, há a necessidade de realização de perícia para 

a identificação dos aquestos partilháveis e respectivas avaliações. 

Em virtude disso, é um regime pouco procurado, até porque se destina a 

casais que possuem patrimônio próprio e quando ambos desempenham atividades 

econômicas, que não é uma realidade de muitas famílias brasileiras. 

Conforme pontua Nader (2016), o regime de participação final nos aquestos 

é, na realidade, um regime de separação de bens, enquanto durar a sociedade 
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conjugal, tendo cada cônjuge a exclusiva administração de seu patrimônio pessoal, 

integrado pelos que possuía ao casar e pelos que adquirir a qualquer título na 

constância do casamento, podendo livremente dispor dos móveis e dependendo da 

autorização do outro para os imóveis (CC, art. 1.673, parágrafo único). Somente 

após a dissolução da sociedade conjugal serão apurados os bens de cada cônjuge, 

cabendo a cada um deles — ou a seus herdeiros, em caso de morte, como dispõe o 

art. 1.685 — a metade dos adquiridos pelo casal, a título oneroso, na constância do 

casamento. 

Com a dissolução do casamento, surge uma universalidade comunicável dos 

bens comuns e outras duas constituídas dos bens próprios de cada um dos 

consortes. Os bens comuns serão divididos. Apurados os haveres próprios de cada 

um, não são alvo de divisão, mas de compensação. Quando houver diferença de 

valores dos bens próprios, a reposição ao cônjuge não proprietário será feita em 

dinheiro. Na ausência de numerário, poderão ser alienados bens mediante 

autorização judicial (DIAS, 2015). 

Se não for possível nem conveniente a divisão de todos os bens em natureza, 

admite o art. 1.684 do Código Civil a reposição em dinheiro, calculando-se o valor de 

alguns  ou  de  todos.  Nesse  caso,  segundo  estabelece  o  parágrafo  único,  ―serão 

avaliados e, mediante autorização judicial, alienados tantos bens quantos bastarem‖. 

Não se exige que a venda seja judicial. Poderá, desse modo, realizar-se 

extrajudicialmente, salvo desentendimento dos interessados, ou disposição especial 

de lei. 

Assim, quando da separação, cada cônjuge ficará: com a totalidade de seus 

bens particulares adquiridos antes do casamento; com a metade dos bens comuns, 

adquiridos em condomínio, por ambos, durante a união; com os bens próprios 

adquiridos durante o enlace; e fará jus à metade da diferença do valor dos bens que 

o outro adquiriu no próprio nome, na constância do vínculo conjugal. 

Conforme Gonçalves (2016), o regime de participação final nos aquestos 

apresenta a vantagem de permitir a conservação da independência patrimonial de 

cada cônjuge, até mesmo no tocante à elevação ocorrida durante o casamento, 

proporcionando, ao mesmo tempo, por ocasião da dissolução da sociedade 

conjugal, proteção econômica àquele que acompanhou tal evolução na condição de 

parceiro, sem ter, no entanto, bens em seu nome. 
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Por outro lado, recebe críticas, especialmente em relação às dificuldades e 

complicações de sua liquidação, por ocasião da dissolução da sociedade conjugal. 

Em virtude dessa complexidade da apuração contábil, exigida não só para a exata 

identificação dos aquestos como para a respectiva valorização, muitas vezes com 

realização de perícia dispendiosa e demorada, a tendência, na prática, deverá ser a 

de afastar os nubentes dessa opção. 

Por fim, como último regime de bens adotado pelo Código Civil de 2002, tem- 

se o regime da separação convencional ou absoluta. Dispõe o art. 1.687 do Código 

Civil:  ―Estipulada  a  separação  de  bens,  estes  permanecerão  sob  a  administração 

exclusiva de cada um dos cônjuges, que os poderá livremente alienar ou gravar de 

ônus real‖. 

Quando se convenciona o aludido regime, o casamento não repercute na 

esfera patrimonial dos cônjuges, pois a incomunicabilidade envolve todos os bens 

presentes e futuros, frutos e rendimentos, conferindo autonomia a cada um na 

gestão do próprio patrimônio. Cada consorte conserva a posse e a propriedade dos 

bens que trouxer para o casamento, bem como os que forem a eles subrogados, e 

dos que cada um adquirir a qualquer título na constância do matrimônio, atendidas 

as condições do pacto antenupcial (GONÇALVES, 2016). 

No regime da separação absoluta os cônjuges unem suas vidas e seu 

destino, mas ajustam, por meio do pacto antenupcial, a separação no campo 

patrimonial. Embora sejam marido e mulher, cada qual continua dono do que lhe 

pertencia e se tornará proprietário exclusivo dos bens que vier a adquirir, recebendo 

sozinho as rendas produzidas por uns e outros desses bens. Nesse regime, 

evidentemente, compete a cada cônjuge a administração dos bens que lhe 

pertencem. 

No regime de separação de bens, cada consorte possui o seu patrimônio 

particular, não se comunicando as coisas móveis e imóveis adquiridas gratuita ou 

onerosamente, antes ou na constância do vínculo. Não se forma, sob o seu estatuto, 

um acervo ou massa patrimonial comum. Embora o regime não apresente um 

acervo comum, este pode existir por causas diversas, como nas hipóteses de 

liberalidades feitas ao casal ou compra conjunta de algum bem (NADER, 2016). 

Por iniciativa dos cônjuges ou companheiros, na constância do vínculo o 

regime pode ser instituído mediante mudança autorizada judicialmente. Igualmente, 

por este critério, o regime de separação de bens pode ser substituído por qualquer 
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outro, impondo-se, em ambos os casos, a plena justificação dos nubentes e a 

exclusão de prejuízo para terceiros. 

 
 

3.3 DA OBRIGATORIEDADE DO REGIME DE SEPARAÇÃO TOTAL DE BENS 

 

 
No ordenamento jurídico pátrio, existem dois regimes legais de bens, ou seja, 

impostos por lei e que prevalecem: quando os nubentes não exercitaram a sua 

faculdade de opção do regime, ou nula foi a indicação, caso em que se impõe a 

comunhão parcial (regime legal dispositivo); diante de determinadas situações em 

que a lei não permite sequer a escolha e impõe a separação de bens (regime legal 

obrigatório). 

Acerca especificamente desta segunda espécie, é taxativo o rol de hipóteses 

em que a separação obrigatória de bens é aplicada, rol este disposto no art. 1.641 

do Código Civil de 2002, não comportando outras situações. 

De acordo com o citado artigo 1.641, o regime da separação de bens no 

casamento é obrigatório nos seguintes casos: das pessoas que o contraírem com 

inobservância das causas suspensivas da celebração do casamento; da pessoa 

maior de 70 (setenta) anos; de todos os que dependerem, para casar, de suprimento 

judicial. 

Entre os casos de separação obrigatória, o Código Civil enumera, em primeiro 

lugar, os casamentos celebrados com inobservância das causas suspensivas, 

reguladas nos artigos 1.523 e 1.524. Justifica-se a adoção do regime da separação 

absoluta nesses casos para evitar a confusão patrimonial de que poderiam advir 

danos a direitos de terceiros (herdeiro, ex-cônjuge) ou de um dos cônjuges (pessoa 

tutelada ou curatelada). 

O segundo caso em que a Lei Civil impõe a aplicação do regime da 

separação obrigatória de bens se refere às uniões matrimoniais que dependem de 

suprimento judicial (art. 1.641, inc. III), situação esta que ocorre quando os pais, 

tutores ou curadores denegam, injustamente, a autorização para o casamento. 

Se o pedido de suprimento do consentimento for deferido pelo juiz, será 

expedido alvará, a ser juntado no processo de habilitação, e o casamento celebrado 

no regime da separação de bens. A justificativa de imposição do regime nesse caso 
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decorre da insuficiência de discernimento dos nubentes quanto ao melhor regime a 

adotar. 

Por fim, e aqui analisado por último de forma propositada por ser a temática 

central do presente estudo, o terceiro caso em que o regime de separação 

obrigatória de bens e aplicado se refere às pessoas maiores de 70 (setenta) anos. 

A justificativa para imposição do citado regime para essas pessoas seria a de 

proteger os interesses da prole, impedindo assim a comunhão dos bens existentes 

anteriormente ao casamento, de modo a evitar um possível ―golpe do baú‖. Uma 

outra razão seria quanto à expectativa de vida que, não sendo grande, não 

justificava um regime que instaurasse comunhão de bens anteriormente existentes 

(NADER, 2016). 

Tal disposição, na opinião de alguns autores, está eivada de 

inconstitucionalidade, pois atenta contra o princípio da dignidade da pessoa humana 

(art. 1º, inc. III, da CF), ao limitar a autonomia da pessoa, impondo-lhe 

constrangimento, conforme será discutido no próximo capítulo. 
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4 ANÁLISE DA CONSTITUCIONALIDADE DO REGIME DE SEPARAÇÃO 

OBRIGATÓRIA DE BENS PARA AS PESSOAS MAIORES DE 70 ANOS 

 
 

Conforme já brevemente salientado no capítulo anterior, em determinadas 

situações bastante específicas, o Código Civil de 2002 impõe aos nubentes que seja 

aplicado obrigatoriamente o regime de separação de bens, sendo estas situações 

elencadas no art. 1.641 do Código Civil de 2002, não havendo outros casos além 

destes elencados no referido artigo. 

Nos termos do que prescreve o citado artigo: 

 

Art. 1.641. É obrigatório o regime da separação de bens no 
casamento: 
I - das pessoas que o contraírem com inobservância das causas 
suspensivas da celebração do casamento; 
II – da pessoa maior de 70 (setenta) anos; (Redação dada pela Lei nº 
12.344, de 2010) 
III - de todos os que dependerem, para casar, de suprimento judicial. 

 
Nesse sentido, verifica-se que o Código Civil de 2002 tratou esses casos 

específicos como exceções a autonomia de escolha do regime de bem no 

casamento, pois impõe a esses indivíduos elencados no artigo 1.641 o regime da 

separação. Trata-se, portanto, de um regime obrigatório para esses casos 

específicos. 

Ocorre que essa imposição legal do regime de separação obrigatória de bens 

pelo artigo 1.641 do Código Civil gera grandes controvérsias no meio doutrinário e 

jurisprudencial acerca da constitucionalidade desse dispositivo legal, pelo fato de 

que tal dispositivo representaria uma afronta aos princípios constitucionais da 

dignidade da pessoa humana, da isonomia e autonomia privada. 

Antes de discutir acerca dessa celeuma, faz-se necessário compreender a 

teoria da força normativa da Constituição. Isso porque, tendo o atual Código Civil 

brasileiro sido promulgado em 2002, o enunciado do inciso II do artigo 1.641, com 

redação dada pela Lei nº 12.344, de 2010, não caminhou ao encontro do espírito do 

legislador constituinte, que buscou estabelecer o Estado Democrático de Direito 

brasileiro com base nos princípios da dignidade da pessoa humana, da isonomia e 

da autonomia privada. 
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4.1 TEORIA DA FORÇA NORMATIVA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 

 
De  início,  é   importante   ressaltar  que   o  princípio  da  força  normativa   

da Constituição é esculpido pela doutrina como sendo um dos basilares princípios 

constitucionais que conferem direção na interpretação do texto constitucional. 

Tal teoria foi insculpida pelo autor Konrad Hesse na obra ―A Força Normativa 

da Constituição‖, na qual o autor expõe e argumenta os fatores que geram a 

normatividade das Constituições bem como analisa a relação da Carta Magna com 

as condicionalidades históricas, sociais e políticas (LENZA, 2018). 

O referido princípio decorre da teoria idealizada por Konrad Hesse, e 

preceitua ser função do intérprete sempre valorizar as soluções que possibilitem a 

atualização normativa, a eficácia e a permanência da Constituição". Destarte, deve o 

intérprete priorizar a interpretação que dê concretude à normatividade constitucional, 

jamais negando-lhes eficácia (MASSON, 2016). 

Esse princípio teve como maior precursor o doutrinador alemão Konrad  

Hesse que afirmava que toda norma constitucional deve ser revestida de um mínimo 

de eficácia, sob pena de ser considerada ―letra morta‖. Segundo o autor, a 

Constituição contém uma força normativa que estimula e coordena as relações entre 

cidadãos e o Estado, e dentre eles. 

Nessa perspectiva, Canotilho citado por Masson (2016) leciona que "deve 

dar-se primazia às soluções hermenêuticas que, compreendendo a historicidade das 

estruturas constitucionais, possibilitam a atualização normativa, garantindo, do 

mesmo pé, a sua eficácia e permanência‖. 

Na aplicação das normas constitucionais, de acordo com a teoria da força 

normativa da Constituição, deve-se conferir a sua máxima efetividade. Trata-se, 

portanto, de preceito intimamente ligado à própria soberania da  Carta  Política, 

como Lei Fundamental de um Estado que confere legitimidade para o resto do 

ordenamento jurídico. 

Nesse sentido, os aplicadores da Constituição, ao solucionar conflitos, devem 

conferir a máxima efetividade às normas constitucionais. Assim, de acordo com 

Canotilho citado por Lenza (2018, p. 176): 

 
Na solução dos problemas jurídico-constitucionais deve dar-se 
prevalência aos pontos de vista que, tendo em conta  os 
pressupostos da Constituição (normativa), contribuem para uma 
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eficácia ótima da lei fundamental. Consequentemente, deve dar-se 
primazia às soluções hermenêuticas que, compreendendo a 
historicidade das estruturas constitucionais, possibilitam a 
‗atualização‘  normativa,  garantindo,  do  mesmo pé,  a  sua  eficácia  e 
permanência. 

 
Trata-se, portanto, da acepção de que a Lei Maior não deve ser apenas 

teórica e utópica, mas possível de ser colocada em prática, sempre tendo como 

principal finalidade atender os anseios e necessidades sociais do Estado. Destarte, 

para que a Constituição possua força normativa efetiva, necessário que sua 

interpretação seja feita de maneira a se buscar a plena eficácia das normas dentro 

da realidade social. 

Acerca da referida teoria, Mendes (apud LENZA, 2018, p. 176) discorre que: 

 

[...] sem desprezar o significado dos fatores históricos, políticos e 
sociais para a força normativa da Constituição, confere Hesse 
peculiar realce à chamada vontade da Constituição (Wille zur 
Verfassung). A Constituição, ensina Hesse, transforma-se em força 
ativa se existir a disposição de orientar a própria conduta segunda a 
ordem nela estabelecida, se fizerem presentes, na  consciência  
geral – particularmente, na consciência dos principais responsáveis 
pela ordem constitucional -, não só a vontade de poder (Wille zur 
Macht), mas também a vontade de Constituição (Wille zur 
Verfassung) 

 
Desse modo, pode-se compreender que a teoria da força normativa da 

Constituição de Hesse buscou explicar que a essência da norma constitucional 

reside em sua vigência, na qual a pretensão de eficácia não pode ser separada das 

condições históricas de sua realização. Tem-se que levar em consideração os 

aspectos sociais, morais, econômicos, naturais, etc. quando se pretende criar uma 

norma concretizável na realidade. Apesar disso, a pretensão de eficácia constitui um 

elemento autônomo em relação a essas condições, por mais que dependa da 

relação delas. 

Além disso, o principal aspecto que deve ser observado a partir da teoria de 

Hesse é que a Constituição não é apenas um reflexo das forças sociais e políticas. 

Ela apresenta não só esse aspecto de expressão de um ser, mas também o do 

dever ser, pois, devido à sua pretensão de eficácia, a Constituição procura impor 

uma ordem e conformação a essa realidade. Ou melhor, a Constituição apresenta 

uma relação mútua com a realidade: ela é ao mesmo tempo determinada pela 

realidade e determinante em relação a ela. 
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No caso da Constituição Federal brasileira, pelo fato desta se tratar de uma 

constituição rígida, porque possui processo legislativo mais dificultoso para a 

alteração de  seu conteúdo, o princípio da força normativa é ressaltado, uma vez  

que há evidente valorização da Carta Magna em face das demais espécies 

normativas. 

Nessa perspectiva, a teoria da força normativa está intimamente ligada à  

ideia de supremacia da Constituição. O ordenamento jurídico brasileiro é pautado 

pelo poder supremo da Constituição Federal, ou seja, isso significa que todas as 

demais normas que vigoram devem estar em concordância com o previsto no texto 

constitucional. 

Acerca da supremacia da Constituição, Bulos (2015, p. 128) discorre que: 

 

A ideia do princípio da supremacia constitucional advém da 
constatação de que a constituição é soberana dentro do 
ordenamento (paramountry). Por isso, todas as demais leis e atos 
normativos a ela devem adequar-se. É que o ordenamento se 
compõe de normas jurídicas situadas em planos distintos, formando 
um escalonamento de diferentes níveis. E, no nível mais elevado do 
Direito Positivo, está a constituição, que é o parâmetro, a lei 
fundamental do Estado, a rainha de todas as leis e atos normativos,  
a lex legum (leis das leis). Consequência disso: sendo a constituição 
a lei máxima, a lei das leis, o fundamento último de validade de toda 
e qualquer disposição normativa, não se admitem agressões à sua 
magnitude. 

 
Desse modo, a Constituição Federal deve ser o parâmetro para as demais 

normas do ordenamento jurídico, devendo ser respeitada por todos os demais atos 

normativos pelo fato da Carta Magna ocupar o papel de protagonista dentro do 

sistema jurídico nacional. 

O princípio da supremacia da Constituição, segundo Masson (2016), 

estabelece que, em virtude de a Constituição ocupar o ápice da estrutura normativa 

em nosso ordenamento, todas as demais normas e atos do Poder Público somente 

serão considerados válidos quando em conformidade com ela. Em decorrência da 

supremacia e da higidez do texto constitucional é possível questionar a 

constitucionalidade dos diplomas infraconstitucionais e das emendas constitucionais 

por intermédio do controle de constitucionalidade. 

Destarte, a discussão sobre a possível inconstitucionalidade do inciso II do 

artigo 1.641 do Código Civil de 2002 que impõe o regime de separação obrigatória 
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de bens aos idosos maiores de 70 anos decorre justamente do fato de que tal norma 

estaria em confronto ao que estabelece o espírito da Constituição Federal de 1988, 

que privilegiou a isonomia, a autonomia privada e elevou a dignidade da pessoa 

humana ao centro do ordenamento jurídico. 

Nesse particular, antes de adentrar efetivamente nessa discussão, cabe tecer 

alguns comentários acerca da própria inconstitucionalidade. A Constituição Federal 

possui normas de conteúdo material, ou seja, aquelas que impõem verdadeiras 

regras de conduta para sociedade, e também possui normas de conteúdo formal, 

aquelas normas que estabelecem um caminho a ser traçado para a criação de leis e 

outros atos normativos. 

Dito isso, é possível identificar dois tipos de inconstitucionalidade que são 

relevantes para o estudo aqui realizado, são elas: a inconstitucionalidade formal e a 

inconstitucionalidade material. 

A inconstitucionalidade formal surge quando uma norma é introduzida ao 

ordenamento jurídico sem respeitar as normas constitucionais que regulam a sua 

formação, como ocorre quando determinada lei de iniciativa privativa do chefe do 

executivo é aprovada, mas teve a sua iniciativa no poder legislativo, ou, ainda, 

quando uma lei complementar é aprovada com o quórum de lei ordinária (LENZA, 

2018). 

Nesses casos, a lei pode não ofender o aspecto material da constituição, mas 

pelo fato de não ter respeitado uma norma de regulamentação do processo 

legislativo estará condenada e não poderá permanecer no ordenamento jurídico. 

Já na inconstitucionalidade material, o conteúdo da norma é contrário ao 

conteúdo constitucional. Deriva das situações em que há incongruência entre o 

previsto na lei e aquilo que dispõe o texto constitucional. Como exemplo, suponha- 

se que uma lei preveja a criação de um novo Território Federal, determinando a 

autonomia deste e sua posição de ente federado na estrutura organizacional do 

Estado (MASSON, 2016). 

Ressalte-se que é possível que o trâmite legislativo seja perfeitamente hígido, 

e a discrepância com a Constituição só se apresente na matéria. Afinal, ainda que o 

procedimento não esteja corrompido, não se tem certeza da constitucionalidade da 

norma: devemos também comparar, por óbvio, o conteúdo da norma 

infraconstitucional com o Texto Maior, a fim de verificar a possível inadequação do 

dispositivo menor analisado (MASSON, 2016). 
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Logo, uma norma que viola materialmente a Constituição Federal deve ser 

eliminada do ordenamento jurídico nacional, visto que a unidade e a coerência são 

elementos formadores que mantêm a coesão da estrutura jurídica nacional. 

Impensável seria existir um ordenamento jurídico com normas conflitantes e sem 

hierarquia entre si. 

Nessa perspectiva, a inconstitucionalidade material pode ocorrer em casos 

em que mesmo o processo legislativo tenha seguido todos os trâmites de maneira 

correta, mas a norma editada afronte o espírito da Constituição Federal, suas 

normas ou princípios. Dito isto, importante discorrer acerca de três principais 

princípios que seriam afrontados pela determinação da separação obrigatória de 

bens imposta aos maiores de 70 anos pelo art. 1.641, II, do Código Civil, quais 

sejam: dignidade da pessoa humana, isonomia e autonomia privada. 

 
 

4.2 DOS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA ISONOMIA E 

DA AUTONOMIA PRIVADA 

 
 

Estabelecido no inciso III do artigo 1º da Carta Magna de 1988, o princípio da 

dignidade da pessoa humana se constitui como um dos fundamentos da República 

Federativa do Brasil. Nesse sentido, o constituinte de 1988 reconheceu que não é a 

pessoa humana que existe em função do Estado, mas sim o contrário. 

Acerca do referido princípio, Dias (2015, p. 62) discorre que: 

 
 

É o princípio maior, fundante do Estado Democrático de Direito, 
sendo afirmado no primeiro artigo da Constituição Federal. A 
Preocupação com a promoção dos direitos humanos e da justiça 
social levou o constituinte a consagrar a dignidade da pessoa 
humana como valor nuclear da ordem constitucional. 

 
Nesse sentido, o princípio da dignidade da pessoa humana representa o 

epicentro da ordem jurídica, conferindo a unidade teleológica e axiológica a todas as 

normas constitucionais. Disso resulta que o princípio da dignidade da pessoa 

humana serve como critério material para fazer a ponderação de interesses. 

Essa importância atribuída ao Princípio da Dignidade da Pessoa Humana não 

pode ser considerada recente, tendo em vista que a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos de 1948 enfatizava a pessoa humana como o centro do 
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ordenamento jurídico, conferindo-lhe dignidade e igualdade de direitos, logo no 

artigo 1º. No período pós-guerra, então, tornou-se imperativa a necessidade de se 

resguardar os direitos humanos, em face do clamor social alimentado pelas 

atrocidades ocorridas na II Guerra Mundial, que tornava aquele momento histórico 

propício à criação de normas de amparo e proteção à pessoa humana (DIAS, 2015). 

A pessoa humana caracteriza-se por sentimentos e emoções em busca do 

seu bem-estar individual, familiar e social. O direito de família está diretamente 

ligado a este princípio. A doutrina de família, em sua grande maioria, aborda a 

temática do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, demonstrado nos 

ensinamentos de Gonçalves (2016, p.22) ao dizer que ―O direito de família é o mais 

humano de todos os ramos do direito‖. 

Ratificando esse entendimento Dias (2015, p. 73) afirma que ―a dignidade da 

pessoa humana encontra na família o solo apropriado para florescer‖. Desse modo, 

se evidenciam as condições e possibilidades para que as pessoas realizem 

reciprocamente suas dignidades como pais, filhos, companheiros,  cônjuges, 

crianças e idosos ainda que a realidade de vida dificulte esse objetivo. 

A dignidade da pessoa humana é, pois, o núcleo dos direitos da 

personalidade, devendo ser prestigiado e resguardado de quaisquer violações que 

venham a agredir a pessoa e os direitos inerentes à sua dignidade. Nesse ínterim, 

compreender a ideia de dignidade humana significa também entender o conceito do 

direito à igualdade. 

O legislador constituinte de 1988 veio a consagrar o princípio da isonomia ou 

igualdade no artigo 5º da Constituição, esculpindo o preceito de que ―todos são 

iguais perante a lei‖, estabelecendo, portanto, que todos os indivíduos possuem 

igual valor dentro do ordenamento jurídico pátrio. Com a Carta Magna de 1988, a 

isonomia passou a ser considerada uma verdadeira espécie de mandamento dos 

direitos do homem, sendo porquanto um princípio de observância obrigatória, 

considerada objetivo de todo o sistema do ordenamento jurídico. 

O direito igualitário, portanto, assegura que todos são iguais perante a lei e é 

expressado no princípio constitucional da isonomia ou igualdade. Nesse contexto, 

afirma Pinho (2012, p. 225): 

 
O  direito  de  igualdade  consiste  em  afirmar  que  ―todos  são  iguais 
perante a lei, sem distinção de qualquer natureza‖ (CF, art. 5 º, 
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caput). Não se admite discriminação de qualquer natureza em 
relação aos seres humanos. Esse princípio vem repetido em diversos 
dispositivos constitucionais, realçando a preocupação do constituinte 
com a questão da busca da igualdade em nosso país. O preâmbulo 
já traz a igualdade como um dos valores supremos do Estado 
brasileiro. O art. 3º estabelece entre as metas do Brasil a erradicação 
da pobreza e da marginalização, a redução das desigualdades 
sociais   e   regionais   e   a   promoção   do   ―bem   de   todos,   sem 
preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras 
formas de discriminação‖. 

 
O princípio da igualdade consagrado pela Constituição opera em dois planos 

distintos. De uma parte, frente ao legislador ou ao próprio executivo, na edição, 

respectivamente, de leis, atos normativos e medidas provisórias, impedindo que 

possam criar tratamentos abusivamente diferenciados a pessoas que encontram-se 

em situações idênticas. Em outro plano, na obrigatoriedade ao intérprete, 

basicamente, a autoridade pública, de aplicar a lei e atos normativos de maneira 

igualitária, sem estabelecimento de diferenciações em razão de sexo, religião, 

convicções filosóficas ou políticas, raça, classe social (MORAES, 2016). 

Assim, a isonomia pressupõe que os indivíduos postos em situações distintas 

sejam tratados de forma desigual, sem haver discriminações absurdas. Sobre isto, 

leciona Nery Junior (2009, p. 42): ―Dar tratamento isonômico às partes significa tratar 

igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na exata medida de suas 

desigualdades‖, formando-se, deste modo, o tradicional conceito de Justiça, no qual 

deve ser aplicado de forma ampla, pois somente haverá isonomia quando houver 

tratamento igualitário entre iguais. Em contrapartida, sucederá notória desigualdade 

se aos desiguais for proporcionado tratamento igual. 

Contudo, havendo uma finalidade adequada ao fim pretendido, os 

tratamentos normativos distintos são razoavelmente compatíveis com a Constituição 

Federal. É o que destaca Moraes (2016, p. 51): 

 
O princípio da igualdade consagrado pela constituição opera em dois 
planos distintos. De uma parte, frente ao legislador ou ao próprio 
Poder Executivo, na edição, respectivamente, de leis, atos 
normativos e medidas provisórias, impedindo que possam criar 
tratamentos abusivamente diferenciados a pessoas que se 
encontram em situação idêntica. Em outro plano, na obrigatoriedade 
ao intérprete, basicamente, a autoridade pública, de aplicar a lei e 
atos normativos de maneira igualitária, sem estabelecimento de 
diferenciações em razão de sexo, religião, convicções filosóficas ou 
políticas, raça e classe social. 
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Nesse contexto, observa-se que é absolutamente vedado ao legislador editar 

ou aplicar normas que não estejam em consonância com a isonomia, sob pena de 

incorrer em flagrante de inconstitucionalidade. Desse modo, explica Bulos (2015, p. 

77): 

 
O legislador não poderá criar normas veiculadoras de 
desequiparações abusivas, ilícitas, arbitrárias, contrárias à 
manifestação constituinte de primeiro grau. A autoridade pública, por 
sua vez, também está sujeita ao ditame da isonomia. Um magistrado, 
e.g., não poderá aplicar atos normativos que virem situações de 
desigualdade. Cumpre-lhe, ao invés, banir arbitrariedades ao exercer 
a jurisdição no caso litigioso concreto. Daí a existência dos 
mecanismos de uniformização da jurisprudência, tanto na órbita 
constitucional (recursos extraordinário e ordinário) como no campo 
infraconstitucional (legislação processual). O particular, enfim, não 
poderá direcionar a sua conduta no sentido de discriminar os seus 
semelhantes, através de preconceitos, racismos ou maledicências 
diversas, sob pena de ser responsabilizado civil e penalmente, com 
base na Constituição e nas leis em vigor. 

 
Nesta perspectiva, o referido princípio deve ser utilizado tanto para o 

particular quanto ao aplicador do direito. Quanto ao legislador, o princípio em análise 

o compele a editar normas não discriminatórias, que não estabeleçam 

diferenciações relativas à idade, raça, condição social, sexo, religião e outras do 

gênero, a não ser que haja permissão constitucional expressa, ou um fundamento 

legítimo para tal diferenciação. 

No que tange em relação ao operador do Direito, especialmente o Poder 

Público, o princípio da igualdade determina que o Estado exerça suas funções a 

partir de um tratamento igualitário entre todos os cidadãos, sem estabelecer 

discriminações ilegítimas, que não estejam elencadas na Constituição Federal ou na 

legislação ordinária, sendo vedado à Administração Pública qualquer tipo de 

favorecimento ou perseguição. 

Sob esta ótica, resta claro que o legislador é impedido de criar preceitos 

veiculadores de desigualdades arbitrárias, exorbitantes, ou ilegítimas, em desacordo 

com a manifestação constituinte de primeiro grau. 

Desse modo, o princípio basilar do ordenamento jurídico brasileiro, 

consagrado na Carta Magna de 1988, em seu artigo 5°, traduz-se em norma 

constitucional de eficácia plena, ou seja, aquela que desde a sua entrada em vigor 

produz todos os efeitos essenciais, assegurando a todos um tratamento igualitário 

perante a lei. 
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Por último, tratando acerca da autonomia privada, o referido postulado diz 

respeito à valorização da vontade de cada paciente ou representante em suas 

escolhas e opiniões, ou seja, cada ser humano é livre para decidir sobre a própria 

vida, sem qualquer interferência externa, de acordo com seus valores (MASSON, 

2016). 

Compreende-se que o princípio da autonomia representa o valor mais 

abrangente da dignidade da pessoa humana, representando a afirmação moral de 

que a liberdade de cada ser humano deve ser resguardada. Nesse contexto, o ideal 

de autonomia privada está previsto no art. 5° da Constituição Federal, que versa 

sobre as garantias individuais, dentre as quais, o direito à liberdade. 

Desta feita, a autonomia privada está assentada no poder que possui o 

indivíduo de comporta-se da maneira que melhor lhe convier, inclusive o modo de 

gerir os seus interesses pessoais e patrimoniais. Nesta esteira, o princípio da 

autonomia privada é uma expressão da própria liberdade individual consagrada na 

Carta Magna de 1988 e, no que concerne ao Direito de Família, Lôbo (2017, p. 103) 

assevera que: 

 
O princípio da liberdade diz respeito ao livre poder de escolha ou 
autonomia de constituição, realização e extinção de entidade familiar, 
sem imposições ou restrições externas de parentes, da sociedade ou 
do legislador, à livre aquisição e administração do patrimônio familiar; 
ao livre planejamento familiar; à livre definição dos modelos 
educacionais, dos valores culturais e religiosos; à livre formação dos 
filhos, desde que respeite suas dignidades como pessoas humanas; 
à liberdade de agir, assentada no respeito à integridade física, mental 
e moral. 

 
O artigo 1.513 do Código Civil em vigor, consagra o princípio da liberdade 

quando diz que ―É defeso a qualquer pessoa de direito público ou direito privado 

interferir na comunhão de vida instituída pela família‖. Sendo assim, o princípio da 

liberdade está intimamente ligado com o princípio da autonomia privada, que é o 

poder que a pessoa tem, de, desejando, auto-regulamentar os seus próprios 

interesses (SIMÃO E TARTUCE, 2017). 

Ocorre que no ordenamento jurídico brasileiro, a vasta normatização do 

Direito de Família, por vezes, acaba retirando do sujeito o seu direito de se 

autodeterminar, o que implica ofensa ao princípio da autonomia privada esculpido na 

Constituição Federal. Tal situação pode ser ilustrada a partir do mandamento 



50 
 

 
 
 

insculpido no artigo 1.641, II, do Código Civil de 2002, que impõe o regime de 

separação obrigatória de bens aos indivíduos maiores de 70 anos. 

 
 

4.3 DA INCONSTITUCIONALIDADE DA IMPOSIÇÃO DO REGIME DE BENS AO 

MAIOR DE 70 ANOS À LUZ DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS 

 
 

Conforme já salientado anteriormente, no direito de família brasileiro, o regime 

de separação de bens é obrigatório, dentre outras hipóteses, para pessoas que se 

casarem depois dos 70 anos de idade, conforme determina o artigo 1.641, II, do 

Código Civil de 2002. 

A restrição, de acordo com Gonçalves (2016), é eminentemente de caráter 

protetivo. Objetiva obstar à realização de casamento exclusivamente por interesse 

econômico. O Código Civil de 1916 impunha o regime da separação somente ao 

homem com mais de 60 anos. Para a mulher, o limite de idade era 50 anos. O 

diploma de 2002 (inciso II do art. 1.641) estabelece a idade de 70 anos para todas 

as pessoas, sem distinção de sexo, observando a isonomia constitucional. Basta  

que apenas um dos cônjuges supere essa idade, ainda que o outro ainda não a 

tenha atingido na data da celebração do casamento. 

Nessa perspectiva, a pessoa maior de setenta anos, independente do sexo, 

não possui liberdade de escolha do regime que, obrigatoriamente, é da separação. 

Tal disposição, na opinião de alguns autores, está eivada de inconstitucionalidade, 

pois atenta contra o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, inc. III, da 

CF), ao limitar a autonomia da pessoa, impondo-lhe constrangimento (NADER, 

2016). 

Sobre o tema, discorre Coelho (2012, p. 197-198): 

 
 

[...] é inconstitucional a lei quando impede a livre decisão quanto ao 
regime de bens aos que se casam com mais de 70 anos. Trata-se de 
uma velharia, que remanesce dos tempos em que se estranhava o 
casamento com idade elevada, sendo então legítima a preocupação 
da lei em evitar a possibilidade de fraudes. Hoje em dia, a 
permanência da obrigatoriedade do regime de separação afronta o 
princípio constitucional da dignidade humana. A doutrina já tem 
assentado o entendimento pela inconstitucionalidade do inciso II do 
art. 1.641 do CC (Chinelato, 2004:289/291), embora a jurisprudência 
ainda titubeie a respeito do tema (Cahali, 2004:167/182). 
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Na visão do legislador, a partir de certa idade a pessoa se tornaria suscetível 

de sofrer o que, na boa gíria, costuma se designar por ―golpe do baú‖. A fim de 

proteger os interesses da prole, o legislador impõe a separação, impedindo destarte 

a comunhão dos bens existentes anteriormente ao casamento. Uma outra razão 

seria quanto à expectativa de vida que, não sendo grande, não justificava um regime 

que instaurasse comunhão de bens anteriormente existentes (NADER, 2016). 

Mas se no passado a previsão da imposição do regime de separação 

obrigatória estava em consonância com os valores da época, que foram refletidos no 

Código de 1916 que possuía nítido caráter de cunho patrimonialista e conservador, 

essa imposição legal hoje já não assiste mais razão de ser. 

Embora a média geral de vida tenha aumentado substancialmente no  

decorrer de um século, o Código Civil de 2002, em sua redação original, conservou  

o mesmo limite para o sexo masculino e elevou o da mulher para sessenta anos. Foi 

com a Lei nº 12.344, de 9 de dezembro de 2010, que a idade limite para ambos os 

sexos passou para setenta anos, alterando assim o inciso II do art. 1.641 (NADER, 

2016). 

A previsão legal parece partir de três pressupostos: em primeiro lugar, da 

existência de patrimônio do maior de 70 anos; em segundo lugar, da suposição de 

evidente má-fé da outra parte e, por fim, da redução de capacidade do 

septuagenário. O primeiro desses pressupostos é rebatido por Gagliano e Pamplona 

Filho (2016, p. 325) que aduzem que, se assim o fosse, ―essa risível justificativa 

resguardaria, em uma elitista perspectiva legal, uma pequena parcela de pessoa 

abastadas, apenando, em contrapartida, um número muito maior de brasileiros‖. 

O segundo pressuposto parte da presunção da má-fé do outro nubente, o que 

se entende descabido, já que o contrário deveria ser tutelado. Ora, na dúvida, a 

prioridade deve ser a presunção da boa-fé, cabendo, na análise do caso concreto, a 

prova da má-fé, sob pena de se subverter a lógica imposta pelo próprio Código Civil, 

pautado na exigibilidade de conduta entre as partes, segundo os critérios de 

lealdade e confiança. 

Acerca do pressuposto da capacidade do septuagenário, Dias (2015, p. 328) 

discorre que na determinação estabelecida pelo inciso II do artigo 1.641 do Código 

Civil de 2002: 
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[...] com relação aos idosos, há presunção juris et de jure de total 
incapacidade mental. De forma aleatória e sem buscar sequer algum 
subsídio probatório, o legislador limita a capacidade de alguém 
exclusivamente para um único fim: subtrair a liberdade de escolher o 
regime de bens quando do casamento. A imposição da 
incomunicabilidade é absoluta, não estando prevista nenhuma 
possibilidade de ser afastada a condenação legal. 

 
Diante disso, no atual cenário de valorização do sujeito de Direito no 

ordenamento jurídico brasileiro, que é norteado de princípios basilares como a 

isonomia, a autonomia privada e a dignidade da pessoa humana, a manutenção do 

regime de separação obrigatória de bens no ordenamento jurídico pátrio que impõe 

uma restrição de escolha patrimonial ao maior de 70 anos não mais parece 

encontrar justificativas plausíveis. 

Pode-se inferir que a imposição de tal regime, parte das premissas falsas ao 

presumir que o casamento se efetuará entre pessoas de idades bem distintas, por 

possível interesse econômico. Partindo desse patamar, presume-se também que 

não haverá esforço mútuo para construção, manutenção e preservação do 

patrimônio do casal. 

Talvez no passado a referida norma se justificasse pela realidade e 

características da sociedade de outra época. Hoje, no entanto, a sociedade está 

completamente mudada, com características bem distintas da sociedade de alguns 

anos atrás. 

Fatores como o avanço tecnológico, o amplo acesso à informações e cultura, 

inclusão social, aumento da expectativa de vida, entre outros, impuseram mudanças 

na sociedade que de certo modo requerem também a evolução do Direito de 

Família, para que essa ciência caminhe juntamente com a humanidade, sem correr  

o risco de se tornar normas e diretrizes que refletem um momento pretérito, 

tornando-se obsoletas. 

Conforme destaca Dias (2015), a Constituição Federal, que é cidadã, 

democrática e igualitária, veda de modo expresso a discriminação em razão da 

idade, bem como assegura especial proteção ao idoso. Em face do direito à 

igualdade e à liberdade ninguém pode ser discriminado em função do seu sexo ou 

da sua idade, como se fossem causas naturais de incapacidade civil. 

Ao determinar uma regra fixa, a lei talha a vontade da pessoa, mas não leva 

em consideração que há o desejo de estabelecer uma comunhão de vida permeada 
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pelo carinho e ajuda mútua. Tal fator é inerente a qualquer ser humano, 

independentemente de sua idade. 

Desse modo, o inciso II do artigo 1641 do Código Civil compactua com a 

ineficácia dos direitos fundamentais ao subtrair a plenitude de capacidade aos 

maiores de setenta anos para escolher, dentre os regimes de bens existentes, o que 

melhor lhe aprouver. Nesse patamar, nota-se que o bem que a norma visa proteger 

não faz jus a tamanha afronta à dignidade da pessoa humana. 

Sobre a temática, Dias (2015, p. 658) é enfática ao pontuar que: 

 

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

 
Há muito se defende que o Estado deve intervir minimamente nas relações 

familiares, devendo prevalecer a autonomia privada, na busca por tornar cada vez 

mais limitadas as imposições e moldes, em geral invasivos. As regras interventivas 

apenas são justificáveis quando, excepcionalmente, servirem como meios de 

garantia existencial (GUEDES E GUILARDI, 2017). 

Diante disso, a proteção ao patrimônio do idoso não pode se dar de modo 

coercitivo, desconsiderando-se a sua vontade, razão pela qual entende-se que a 

norma do artigo 1641 do Código Civil não está em consonância com os dispositivos 

constitucionais. As normas infraconstitucionais devem estar consoantes a proposta 

da Carta Magna, seguindo a sua principiologia, sob pena de se ferir os ideais de 

isonomia, liberdade e dignidade nela dispostos. 

Nessa esteira, Gonçalves (2016) destaca que tem a jurisprudência 

proclamado que a referida restrição é incompatível com as cláusulas constitucionais 

de tutela da dignidade da pessoa humana, da igualdade jurídica e da intimidade, 

bem como com a garantia do justo processo da lei, tomado na acepção substantiva 

(CF, arts. 1º, III, e 5º, I, X e LIV). 

Apesar da regra geral disposta no artigo 1.641, II, do Código Civil de 2002, o 

Supremo Tribunal Federal (STF) já possuía uma orientação jurisprudencial antiga, 

estabelecida na Súmula nº 377 que fora editada no ano de 1964, que prevê que ―No 
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regime de separação legal de bens comunicam-se os adquiridos na constância do 

casamento‖. 

Segundo Dias (2015), ao autorizar a comunhão dos bens adquiridos durante o 

casamento, acabou o Poder Judiciário tornando o dispositivo legal letra morta, 

transformando o regime da separação total de bens no regime da comunhão parcial. 

A reedição da mesma norma no atual Código Civil, sem atentar à orientação da 

jurisprudência consolidada na súmula, não significa que a súmula tenha sido 

revogada. Ainda que exista quem sustente sua derrogação, a jurisprudência 

continua a invocá-la em face da enorme dificuldade de conviver com o 

enriquecimento sem causa. 

Na prática, portanto, a orientação do STF praticamente transforma o regime 

de separação obrigatória em comunhão parcial, ao estabelecer que os bens 

adquiridos na constância do casamento pertencem a ambos os cônjuges. 

Conforme salienta Dias (2015), a conclusão que se afigura óbvia não é 

somente a necessidade de ser revogado o inc. II do art. 1.641 do CC, mas todo  o 

art. 1.641, que se reveste de inconstitucionalidade gritante. Não se trata somente de 

injustificável restrição que infringe o princípio constitucional da liberdade. Igualmente 

há desrespeito ao princípio da igualdade ao se conceder tratamento desigualitário 

entre o casamento e a união estável. Persistir tal dispositivo no panorama legal 

codificado atinge direito cravado na porta de entrada da Carta Política de 1988, cuja 

nova tábua de valores coloca em linha de prioridade o princípio da dignidade da 

pessoa humana. 

Assim, verifica-se que a dignidade por si só pressupõe a autonomia, 

autodeterminação do indivíduo, que pode e deve ter a liberdade, como também a 

possibilidade de escolher sobre as questões que cercam sua vida, no aspecto 

material ou imaterial. A dignidade é um valor moral e espiritual inerente à própria 

pessoa, são valores peculiares, que lhe dará poder de decisão sobre sua vida e  

seus respectivos negócios. 

Ainda que se defenda que o legislador civil buscou, com o artigo 1.641, II, 

estabelecer uma norma protetiva ao idoso, o mais correto seria estabelecer, de 

forma obrigatória, o regime da comunhão parcial. Impor o regime da separação 

obrigatória, inclusive com referência ao patrimônio adquirido após o matrimônio, 

revela flagrante afronta à dignidade do idoso, à sua liberdade de escolha e à sua 

isonomia para com os demais cidadãos. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

A partir do presente estudo, pôde-se constatar que o modelo de família sofreu 

alterações ao longo das sociedades até alcançar a atual conjectura familiar, que 

privilegia não apenas um modelo de família, mas todos aqueles em que o afeto seja 

o elemento central de constituição do núcleo familiar. 

Tal realidade foi inserida pela Carta Magna de 1988, que estabeleceu a 

dignidade da pessoa humana como centro do ordenamento jurídico pátrio, tratando 

todos os cidadãos de forma isonômica e estabelecendo que estes são livres para 

manifestarem sua autonomia privada. 

A partir dessa realidade inserida pela Carta Magna de 1988, o Direito de 

Família não poderia deixar de se adequar a esse novo contexto social e político e, 

desse modo, o legislador civilista de 2002 buscou refletir no atual Código Civil 

brasileiro o espírito do texto constitucional de 1988. No entanto, alguns dispositivos 

ainda trouxeram um viés retrógrado e conservador, ainda possuindo marcas da 

sociedade que vigorava à época do Código Civil de 1916. 

Nessa perspectiva, a imposição do artigo 1.641, II, do Código Civil de 2002 do 

regime de separação obrigatória de bens às pessoas maiores de 70 anos que 

desejam contrair matrimônio não se coaduna com o atual contexto social brasileiro, 

marcado pela liberdade individual, a autonomia da vontade e a igualdade jurídica 

entre os sujeitos. 

Talvez à época que a norma foi inserida no Código Civil a referida norma 

ainda se justificasse pela realidade e as características da sociedade da época. No 

entanto, a atual sociedade está bastante modificada, com características bem 

diferentes de anos atrás. 

O avanço tecnológico, a facilidade no acesso à informações, o aumento da 

expectativa de vida, entre outros fatores, fizeram com que a sociedade se 

modificasse e, em vista disso, o Direito de Família precisa acompanhar esse 

evolução. 

É desarrazoado o pensamento de que o idoso dos dias de hoje não possui 

plenas condições de se autodeterminar, de exercer sua autonomia privada 

escolhendo o regime de bens que deseja para reger seu matrimônio. É bem verdade 

que há casos de pessoas aproveitadoras que se casam apenas com o objetivo de 
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desfrutar do patrimônio do cônjuge, contudo, não apenas os idosos estão sujeitos a 

esse tipo de infortúnio. 

Ao estabelecer uma regra fixa para o regime de bens dos idosos maiores de 

70 anos, o Código Civil tolhe a autonomia desses sujeitos, desconsiderando seu 

desejo de estabelecer uma vida comum a dois, baseada no carinho e na ajuda 

mútuos, desejo este que é inerente a qualquer indivíduo que deseja contrair um 

matrimônio ou uma união estável. 

Desse modo, o Estado não deveria invadir de tal maneira a esfera privada dos 

idosos sob o argumento de proteção do patrimônio, interferindo na liberdade e 

autonomia dos maiores de setenta anos, notadamente em virtude dos princípios 

basilares da Constituição Federal de 1988, que privilegiou a dignidade da pessoa 

humana, a igualdade jurídica entre os cidadãos e autonomia privada dos sujeitos. 

Nesta senda, salvo melhor juízo, compreende-se que o art. 1.641, II, do 

Código Civil de 2002 está eivado de inconstitucionalidade por ir de encontro a estes 

postulados que foram privilegiados pelo Texto Maior de 1988, além de ferir o 

Estatuto do Idoso, que de forma expressa veda qualquer tipo de discriminação ou 

preconceito em desfavor daqueles que atingiram a ―melhor idade‖. 

Portanto, a hermenêutica atual não permite que a lei interfira na vontade 

individual do idoso em busca de proteção ao patrimônio. Tratar os maiores de 70 

anos como incapazes de distinguir relações sadias, onde imperaria apenas o desejo 

de satisfação financeira, impondo-lhes assim regime patrimonial obrigatório, não é 

viável em uma sociedade na qual os princípios da dignidade, liberdade e isonomia 

são pontos de partida para a aplicação do Direito de Família. 
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